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RESUMO 

PROGRAMAÇÃO CULTURAL E�QUA�TO EXERCÍCIO DE PODER 

 

Eliana Raquel Silva Ramalho Lopes 

 

PALAVRAS-CHAVE: Cultura, arte, poder, política, programação, crítica, tecnologia 

 

A programação é uma metáfora do poder, cujas relações de possibilidades 

vamos explorar sempre no cruzamento com a cultura. Os conceitos de Cultura e Poder, 

na sua longa evolução, deram origem ao programador cultural, cuja missão e tarefas 

foram desenvolvidas em Portugal nas últimas décadas. Para este facto concorreu a 

multiplicação dos locais de actividade artística através da recuperação e construção de 

teatros. Na nossa perspectiva, os programadores serão confrontados com a necessidade 

de redefinirem o seu espaço de acção. Encontramo-nos perante a alteração de um dos 

elementos perenes da programação cultural: o controlo do espaço, do momento e das 

condições da representação artística por via da tecnologia. Atentaremos ao processo 

provocado pela emergência de uma nova forma de representação sem local, no ecrã do 

computador, em contraponto com as entidades formalmente instituídas para o encontro 

artístico – os teatros e os museus. O estudo tem uma dimensão prática que consiste na 

realização de 15 entrevistas a directores artísticos de teatros e museus de todo o país e 

ao director-geral das Artes. 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

CULTURAL PROGRAMMI�G AS A� EXPRESSIO� OF POWER 

 

Eliana Raquel Silva Ramalho Lopes 

 

KEYWORDS: Culture, art, power, politics, cultural programming, criticism, technology  

 

Programming is a metaphor of power, whose relations of possibilities we intend to 

explore through the research. The concepts of Culture and Power, in its long evolution, 

had given origin to the cultural manager. Its mission and tasks had been developed 

throughout the last two decades in Portugal, due to the building or reopening of several 

theatres. In our perspective, these professionals will have to redefine its space of work 

since the technological developments allow the control of another dimension of space, 

time and artistic presentation.  We believe it will change the way people see arts. During 

the research we spoke to 15 artistic directors of theatres and to the general director of 

Arts in order to understand their point of view. 
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Introdução 

 

 

E tu, também, investigador da verdade, não és mais do que uma das sendas, uma das 
pistas da minha vontade; na verdade, a minha vontade de poder segue também os 

traços da tua vontade de verdade (…) Os vossos juízos de valor e as vossas teorias do 
bem e do mal são meios de exercer o poder. Ó avaliadores, é esse amor secreto com 

que brilham os vossos corações, fremindo e transbordando das vossas almas. Mas há 
uma força maior que extrai dos vossos valores o seu crescimento, e uma nova vitória 

sobre si, que parte os ovos e as suas cascas. E aquele que tem a vocação de inovar em 
matéria de bem e de mal começará necessariamente por destruir e quebrar os valores 

(Nietzsche, 1883: 140-141). 

 

  

As palavras escutadas por Zaratustra a propósito de “Da Vitória sobre si 

próprio”, em que a Vida se apresenta como “aquela que é sempre constrangida a 

superar-se”, apontam um aspecto determinante deste trabalho: a contínua mutação dos 

conceitos cultura e poder, aqui consubstanciados na programação cultural.  

Cultura e poder, tal como artes e política, encerram em si mesmas e na sua 

relação o carácter duplo do apolíneo e dionisíaco1, propulsor da evolução. Nesta 

dialéctica, cabe aos avaliadores - os juízes de Nietzsche, os nossos programadores e 

cada cidadão - apurar o grau de verdade em cada ordem estabelecida para, 

eventualmente, pôr em marcha uma nova revolução.  

Segundo o trecho em epígrafe, a crítica é a força extractora dos valores, a 

redefinidora do bem e do mal, equivalente à destruição, à subversão dionisíaca das artes, 

num confronto com a harmonia do estabelecido poder apolíneo. 

Com a vontade de verdade enquanto impulso à formação de valorações de 

qualidade, padrões de aceitação ou hierarquização de ideias, os programadores também 

se assumem como instrumentos de um poder que é inerente à condição humana.  

                                                           

1 Nietzsche propõe, com base nos deuses da Antiguidade grega, que a evolução da arte e dos homens 
resulta de lutas perpétuas e aproximações periódicas entre pulsões contrárias: o dia e a noite, o ar e o 
fogo, o yin e o yang. Apolo e Dióniso representam todos os aspectos do espírito humano, incluindo 
luminosidade-escuridão, ordem-caos, profecia-ritual, mas de modo em que um destes eixos é a evolução 
do anterior. Isto é, o acesso aos princípios da individuação, razão, moral e da continuidade, associados ao 
estado apolíneo, faz-se por via do excesso, da libertação e da força, associados ao espírito dionisíaco.  
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“Programação Cultural enquanto Exercício de Poder” é um trabalho de 

cruzamento de territórios, culturais, políticos, económicos, sociais, legais, demográficos 

e tecnológicos. Devido à vastidão de conceitos que o título implica, cujos contornos 

vamos explorar e procurar demonstrar, focar-nos-emos nas situações de cruzamento 

entre cultura e poder.  

Entendendo que a cultura não se limita às manifestações artísticas e o poder às 

acções políticas, atentaremos ao processo transformador provocado pela emergência de 

uma nova forma de representação sem local, no ecrã do computador, em contraponto 

com as entidades formalmente instituídas para o encontro artístico – os teatros e os 

museus. As plataformas multimédia, com a potenciação de novas formas de 

relacionamento entre o criador e o espectador, entre a obra e o público trazem desafios 

aos mediadores? 

A actividade do programador cultural2 em Portugal ainda se encontra em 

constituição, por via da multiplicação dos locais de actividade ao longo da última 

década. Apesar de, por vezes, se verificar uma utilização quase aleatória dos termos 

programador cultural, director artístico e gestor cultural, admitimos as suas diferentes 

conotações, respectivamente, maior envolvimento no acto de escolha de uma ideia de 

cultura e sua mediação junto da administração e dos públicos, na produção da proposta 

artística e o administrador de recursos (financeiros, materiais, humanos, 

comunicacionais e culturais) na sequência de uma estratégia.  

Com origens no empresário teatral, antecedentes no organizador de colecções 

reais ou até no guardião dos templos da antiguidade, esta profissão, esboçada nos anos 

60, ganha visibilidade em Portugal durante a década de 90, com os grandes projectos 

(Europália’91, Lisboa Capital Europeia da Cultura 94 e Expo98) e a conhecer 

implementação em todo o país devido à construção ou reabilitação de teatros e cine-

teatros. A amplitude das suas tarefas e autonomia dependerá da organização a que 

estiver afecto, podendo oscilar entre o pequeno teatro com um único funcionário, para a 

manutenção e funcionamento do local, e o centro com múltiplos coordenadores de 

                                                           
2 Fatima Anllo Vento propõe uma nova designação: gestão das artes. Com o novo termo pretende-se 
sublinhar a necessidade de desenvolver a gestão cultural no sentido da aproximação das experiências 
artísticas, eliminar o “factor político” e aceitar o valor da cultura e das artes em toda a sua amplitude, 
“abandonando velhas dicotomias e hierarquias entre a pureza dos benefícios intrínsecos da gestão cultural 
e os benefícios extrínsecos espúrios da gestão social” (em Gestão Virtuosa para um futuro incerto, 
comunicação apresentada no 3.º workshop de investigação Gestão das Organizações Culturais e Sociais / 
“Próximo Futuro”, Fundação Calouste Gulbenkian, 22 Abril 2010). 
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programação, “pequenos programadores” enfim, que asseguram em equipa as propostas 

artísticas da entidade. 

Na nossa óptica, apesar de “recém-nascida” defronta-se já com uma eventual 

redefinição, uma vez que estamos perante a alteração de um dos elementos perenes da 

programação cultural: o controlo do espaço, do momento e das condições da 

representação artística. Como é a relação dos programadores com os espaços físicos dos 

seus teatros e o desafio do tecnológico? 

Neste âmbito, os modelos de programação cultural nos teatros deverão 

desenvolver estratégias de adaptação à nova realidade? Ou deverão continuar a afirmar-

se enquanto lugar de encontro, de afirmação de hierarquias e de jogo de representação? 

Torna-se também necessário repensar os valores fundamentais envolvidos na interacção 

com os públicos?  

Acresce que, desde 2006, têm vindo a ser divulgados estudos que apontam para 

o impacto do sector cultural nas economias locais, superando a indústria automóvel. As 

conclusões destes estudos contribuíram para uma tendência de aumento da visibilidade 

das actividades artísticas nos meios de comunicação social tradicionais, inculcando no 

leitor/ouvinte/espectador uma progressiva percepção da sua capacidade enquanto sector 

económico.  

Assumindo que estamos num momento crucial, em virtude da entrada em 

funcionamento de cerca de duas dezenas de teatros e cine-teatros, recuperados no 

âmbito do Programa Operacional de Cultura, somos levados a reflectir sobre os limites 

da oferta cultural. Sem adoptar a perspectiva da orientação de conteúdos e do gosto, não 

podemos deixar de nos interrogar sobre uma relação com o processo de construção e de 

delimitação dos cânones. E, num segundo momento, em que medida essa prática 

influencia a percepção da cultura em que nos inserimos? 

Em suma: com uma intervenção de âmbito marcadamente multidisciplinar, 

impõe-se a reflexão sobre a natureza crescentemente relacional das funções do 

programador cultural e do seu impacto na comunidade. 

 

A abrangência da área de actuação do programador cultural, a diversidade de 

questões envolvidas e os campos “macro” em que se move (arte, cultura, política, 
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economia, comunicação, gestão, administração, assistência técnica) foi um dos grandes 

desafios a uma visão articulada com que nos deparamos.  

Uma segunda dificuldade residiu em articular reflexões de carácter teórico com a 

investigação prática existente, não tendo sido possível apurar uma correspondência 

entre as preocupações de filósofos e sociólogos da cultura. Daqui adveio a decisão de 

adoptar uma solução mais consonante ao departamento em que nos inserimos e escutar 

o programador cultural ou, como a maior parte dos profissionais contactados prefere ser 

designada, o director artístico. As entrevistas semi-estruturadas foram maioritariamente 

realizadas no local de trabalho do profissional, com a duração média de 60 minutos, 

agregadas em dois períodos: primeira semana de Junho de 2009 e segunda semana de 

Novembro do mesmo ano. 

Considerámos indispensável conhecer o discurso dos protagonistas, tendo em 

conta que se trata de uma representação produzida a partir da prática, reconhecendo o 

valor cognitivo da experiência humana. Utilizámos uma amostra de conveniência não 

aleatória composta por 14 programadores culturais a quem foram aplicadas entrevistas 

semi-directivas. Os critérios de escolha das instituições foram os seguintes: diferentes 

estruturas funcionais e de financiamento, diferentes antiguidades, distribuição 

geográfica (não se limitando aos grandes centros urbanos); programação regular em 

várias artes performativas.  

Foram escolhidos os seguintes teatros municipais: Theatro Circo de Braga, 

Centro Cultural Vila Flor (Guimarães), Teatro Municipal da Guarda, Teatro Municipal 

São Luiz (Lisboa). As estruturas com vocação de laboratório de produção artística: 

Balleteatro (Porto), O Espaço do Tempo (Montemor-O-Novo), CAPa (Faro), Galeria Zé 

dos Bois (Lisboa). No âmbito das artes visuais e, tendo em conta o trajecto profissional 

dos comissários independentes que passam a actuar numa instituição, foram escolhidos 

o Centro de Arte Moderna José de Azeredo Perdigão (CAMJAP, Lisboa), Culturgest 

(Lisboa) e Museu de Serralves (Porto). A amostra inclui a Casa da Música (Porto), com 

quatro estruturas residentes, participação em redes de programação internacionais, 

financiamento directo do Ministério da Cultura e menos de cinco anos de actuação. Por 

último, partilharam a sua experiência António Pinto Ribeiro, responsável pelas escolhas 

de todas as áreas na Culturgest ao longo de mais de uma década, agora organizador do 

programa “Próximo Futuro” da Fundação Calouste Gulbenkian; e o antigo director do 
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Serviço de Música da Fundação Calouste Gulbenkian (Lisboa), em funções durante 

mais de três décadas. A Direcção-Geral das Artes, enquanto representante da tutela.  

Os entrevistados desempenham as suas funções entre há uma e três décadas, 

acumulam experiências prévias externas à programação (são criadores artísticos, 

intérpretes, críticos, curadores independentes ou desempenhavam funções noutras 

instituições) e trabalham para entidades com diferentes personalidades jurídicas. Esta 

foi uma escolha reflectida, uma vez que visávamos apurar um conjunto de preocupações 

(como percurso, avaliação de projectos, fases de carreira) em profissionais com diversas 

experiências. Pretendia-se uma reflexão crítica sobre os modos de exercício, escolhas, 

adesão de público e impacto na comunidade da perspectiva do programador e evitar que 

o entrevistado se sentisse sob avaliação para que mais abertamente nos revelasse as suas 

(in)certezas.  

Para análise foram utilizadas as transcrições das entrevistas3, as programações 

divulgadas pelas diversas entidades entre 2004 e 2009, juntamente com dados 

fornecidos sobre públicos e financiamentos das instituições. As Estatísticas da Cultura 

entre 2004 e 2008 (INE) e a recolha do Eurostat (2007) constituíram de igual modo 

fontes de informação. A Direcção-Geral das Artes (DGArtes), que tem a missão de 

coordenar e executar as políticas do Ministério da Cultura para o apoio às artes, 

incluindo os apoios a agentes independentes, forneceu-nos o seu mapa de execução dos 

orçamentos entre 2004 e 2009, listagem dos recintos que integram a rede de teatros e 

cine-teatros (à excepção do Teatro Lethes, Faro, são todos propriedade de autarquias) e 

um quadro de balanço do Programa Difusão de Artes do Espectáculo (2000-2002) / 

Programa Território Artes (2006-2009), um serviço de disponibilização de informação 

de espectáculos e entidades de criadores, como incentivo à descentralização. O director 

da DGArtes, Jorge Barreto Xavier, em entrevista para este trabalho (que integra o 

conjunto de Anexos), esclareceu aspectos do financiamento público às artes, bem como 

das acções de internacionalização de artistas nacionais. 

Importa sublinhar que as programações não foram objecto de abordagem 

analítica e estética, mas consideradas enquanto testemunho documental da concepção 

que corporizam.  

 

                                                           
3
 Incluídas em anexo pela ordem de referência no texto 
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A metodologia adoptada tem por base fontes documentais de diferente cariz: 

filosófico, para as questões que permeiam programação, arte e poder; histórico, no 

sentido de um mais correcto perfil de momentos significativos do teatro, música e dança 

portugueses, bem como do período em que foi projectada a construção dos primeiros 

teatros públicos e museus; sociológico, no acompanhamento da investigação em curso 

sobre a comunidade artística (profissionalização, emprego e impacto nas cidades), mas 

também do mediador e dos públicos; gestão cultural, para apurar técnicas, modos de 

fazer, preocupações de profissionais com experiência internacional; políticas culturais 

para a explicitação dos conceitos democratização cultural, descentralização, excepção 

cultural, mundialização; e comunicacional, como os impactos das novas tecnologias ou 

os ensaios assinados por directores artísticos em reflexão de actividade.  

Também foram recolhidos artigos de informação e opinião publicados na 

imprensa periódica e tiradas notas relativas a entrevistas na rádio ou televisão de 

dirigentes políticos da Cultura em Portugal entre 2005 e 2009 (ministros ou directores 

artísticos dos grandes teatros nacionais, financiados directamente pelo Orçamento de 

Estado, em momento do abandono de funções, entre outros intervenientes). 

De igual modo, foram recolhidos artigos publicados na imprensa sobre políticas 

para a cultura e diversos episódios que ocorreram no sector durante o período da 

investigação (por exemplo, demissões e nomeações políticas/artísticas, construções de 

teatros, concursos para atribuição de verbas a estruturas independentes, representações 

internacionais, impacto da cultura na economia). 

Para um contacto com a literatura sociológica produzida em Portugal sobre o 

campo artístico foram muito úteis os estudos desenvolvidos pelo Observatório das 

Actividades Culturais, sob a forma da colecção Pesquisas, dos textos da revista OBS, as 

caracterizações da colecção docs e as actas de colóquios organizados entre 2001 e 2009. 

Notamos que parte significativa da bibliografia relativa a políticas culturais consiste em 

recolhas de comunicações, nacionais e internacionais, apresentadas na última década. 

O presente estudo reúne um conjunto muito diversificado de fontes, procurando 

cruzar a informação que essas fontes oferecem mas sem ambições de exaustividade. 

Tampouco os vários tipos de fontes contribuem da mesma maneira e com o mesmo peso 

para cada ponto do trabalho, verificando-se o predomínio das fontes documentais de 

cariz filosófico relativamente ao programa no ponto I e relativamente ao poder no ponto 
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III. Os relatos dos entrevistados sustentam a secção II, uma perspectiva histórica dos 

teatros e museus para a construção de uma esfera pública o IV e outros aspectos que 

precisávamos retomar para concluir o trabalho (programa, economia e crítica) estão 

presentes na V secção. 

Tentamos traçar uma evolução com recurso à análise histórica, aos relatos do 

presente e às hipóteses de futuro com respeito à evolução de conceitos como distinção e 

representação no sentido de uma progressiva fragmentação e diversidade, influenciados 

por vozes individuais em articulação com o grupo social. Mais uma vez, damos conta da 

contínua relocalização dos sujeitos dentro, até, da inversão de conceitos. 

 

Assumimos que:  

- O papel do programador cultural enquanto “intermediário que faz a articulação 

entre o campo da produção e da recepção cultural, cruzando para o efeito as diferentes 

esferas sociais (cultural, económica, política) e que tem como função seleccionar sobre 

o conjunto da oferta os espectáculos a apresentar no contexto da organização de 

divulgação cultural em que se insere” (Madeira, 1999: 5) pode estar em mudança tendo 

em conta que a Internet potencia a aproximação entre produtor e receptor; 

- O carácter da programação cultural é comum a todas as artes performativas 

(teatro, música, dança, circo) e artes visuais, assim como de cinema e rádio-televisão; 

embora estes últimos sectores apresentem especificidades relacionadas com o meio de 

circulação, que se repercutem na distribuição e dimensão da indústria, e com impacto na 

própria recepção, o que nos levou a não os incluir na nossa análise;  

- A formação de redes formais ou informais afigura-se-nos inevitável, como 

resultado do aumento do número de espaços para apresentação de espectáculos 

performativos, do facto de a sua manutenção e programação estar sob a 

responsabilidade das autarquias, da renovação do tecido criativo e da conjuntura 

económica em curso, evidenciadas no crescente aparecimento de redes de produtores 

(ex: Plataforma das Companhias), de comunidades artísticas (ex: Rede – dança; Plateia 

– artes cénicas), de autarquias (ex: ArteEmRede; Quadrilátero Urbano) e de instituições 

(ex: Cinco Sentidos); 

- Os apoios financeiros do Estado e/ou autarquias são fundamentais para a 

sobrevivência das instituições e companhias, uma vez que as receitas das instituições 
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ficam longe de assegurar as despesas da estrutura; a função social das companhias 

artísticas é apresentada como motivo para candidatura aos apoios, assim como a 

promoção da diversidade de oferta cultural e a prática de preços acessíveis a diversos 

estratos sociais; os partidários do investimento na Cultura dizem que este deveria ser 

considerado equivalente às transferências para os sectores da Educação e da Saúde. 

 

Estruturámos o trabalho em torno da análise dos conceitos essenciais 

evidenciados no título “Programação cultural enquanto exercício de poder”, procurando 

delimitar a investigação em torno de programa, cultura, poder e programação cultural. 

A primeira secção do trabalho visa apresentar um conjunto de problemas 

inerentes a um conceito de programa. As origens deste conceito, implicações entre 

programa e escrita, e as relações entre programa e poder constituem os três eixos da 

secção. 

A raiz da palavra “programa” remete-nos para a grafia e conduz-nos à metáfora 

da escrita como suporte do mundo. Neste contexto explorado por Derrida, a grafia é o 

novo paradigma de transmissão de conhecimento, substituindo a oralidade, e tem como 

etapas evolutivas a utilização generalizada da imprensa e dos novos média. Devemos 

apontar aqui o carácter da escrita enquanto inscrição da memória e de projecção para o 

futuro. Programa é o que está entre, mas também implica um aspecto de apropriação, 

controlo e dominação do real. É um jogo de linguagem em que a representação se revela 

um dos seus aspectos decisivos. 

As raízes do programa coincidem, então, com a generalização da imprensa de 

caracteres móveis desenvolvida por Gutenberg. A técnica aplicada nos incunábulos 

permite, em comparação com os manuscritos, a organização de informação em menor 

espaço, o transporte dos livros, a criação de um novo produto comercial. A técnica de 

impressão está ainda relacionada com a leitura silenciosa, no domínio do privado, e a 

formação de uma opinião pública informada das novas descobertas geográficas, dos 

avanços científicos e das alterações políticas. Em paralelo à proliferação da imprensa, 

verificamos as ideias iluministas de uma educação mais inclusiva. 

A escrita domina nas cidades da modernidade, onde o cidadão sabe ler e 

escrever, advindo-lhe daí a sua participação na opinião pública e exercício de cidadania. 



 

 

 

9 

A implantação da escrita trouxe alterações à representação, uma vez que não saber 

comunicar por escrito torna-se factor de desigualdade entre os homens.  

Um processo revolucionário equivalente ao encetado pela técnica de impressão 

de Gutenberg só iria ocorrer dentro de cinco séculos. A criação do computador enquanto 

máquina universal de comunicação volta a servir propósitos de controlo, de dominação 

e de exclusão. Por outro lado, eleva para um novo nível os conceitos de conectividade, 

interactividade e distribuição e potencia a emergência da ideia de globalização e de 

ciberespaço. 

É através da organização de hierarquias que vamos de encontro à proposta de 

meta-programa, de Flusser. O autor parte do sistema fotográfico para pensar sobre uma 

sociedade dominada pelas imagens em detrimento dos textos. Durante o processo, 

encontra vários sistemas de controlo que se co-implicam; cada programa precisa de um 

meta-programa para ser programado. Conclui Flusser que se está a travar um jogo de 

poder em que o momento actual é decisivo: jogamos contra o aparelho e procuramos 

libertar-nos do programa ou deixamo-nos levar por ele?  

No jogo de poder desumanizado e diluído, as políticas de arquivo da memória 

são decisões de poder. O programador é uma peça-chave no meta-programa. Centrados 

na programação cultural, traçamos uma perspectiva sobre as contingências que se 

colocam ao programador na actualidade.  

A cultura da programação conheceu um novo impulso e desafio com os novos 

media, que potenciam a superação da tradicional divisão de papéis (produtor – mediador 

– receptor). A cultura, como o programa, é dotada de um carácter “rizomático”, no 

sentido da proposta de Deleuze e Guattari, onde nos inspiramos para ponderar a sua 

abrangência. Falamos, então, de um meta-programa mas também de um sistema cultural 

que se auto-programa. O rizoma serve, pois, de modelo para a rede cultural, percorrendo 

nós as suas características e exemplos de funcionamento no sector das artes do 

espectáculo em Portugal, através da Rede Nacional de Teatros e Cine-Teatros. 

Atentamos nos objectivos da participação dos agentes culturais na rede e nos benefícios 

e problemas que advêm dessa participação. 

O segundo momento deste trabalho está organizado em torno dos diferentes 

contornos da noção “cultura”, da qual sublinhamos o constante alastramento de sentido. 

Tal como escreve Simmel: 
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Pode considerar-se a cultura como o aperfeiçoamento do ser 
humano influenciado pela assimilação da herança espiritual que 
a espécie objectivou no decurso da sua história. A cultura de um 
indivíduo é, pois, função de à sua natureza intrínseca se haverem 
adicionado determinados valores objectivos: costumes, moral, 
conhecimento, arte, religião, formas sociais, qualidades de 
expressão. Aquela estabelece-se, assim, como o resultado de um 
consórcio entre o espírito objectivo e o subjectivo (Simmel, 
1969: 21). 

 

Para precisar a “cultura do programador cultural”, sob que perspectiva entende o 

seu exercício e quais os principais conceitos envolvidos, apresentamos relatos da 

vivência de elementos de 12 entidades promotoras de actividades artísticas sobre: 

serviço público, contemporaneidade, autoria, identidade, centro/periferia, locais e 

lugares, público, comunidade, diálogo.   

Após percorrer sentidos que a palavra foi adquirindo, chegamos à era moderna, 

período em que “cultura” é assumida com inquietação. Surge a cultura de massas, 

organizada comercialmente que ameaça valores anteriormente estabelecidos e altera 

bases da vida social, mas que também consolida vínculos do Estado-nação e dá às 

classes dirigentes, cada vez mais agnósticas, um substituto para a fé. Escreve-nos 

Eagleton: “O opressivo mundo do capitalismo transnacional gerou simultaneamente 

diversas formas de vida de uma forma mais ecléctica, conseguindo duas coisas: que os 

homens e as mulheres tomassem uma renovada consciência das suas identidades 

culturais, mas também que as sentissem mais ameaçadas do que nunca” (Eagleton, 

2000: 166). Para o efeito, contribuiu uma conotação de cultura como arquivo, 

repositório de factos que intervêm no contínuo processo de auto-redimensionamento e 

auto-representação. 

Stiegler (1996) vem agora propor que as técnicas e suportes de acumulação da 

memória são resultado das indústrias de programas, propulsionadas por dispositivos de 

exibição como as bibliotecas e os museus.  

A programação enquanto representação equipara-se, novamente, à produção de 

discursos, consoante analisa Foucault (1970), e alastra a todos os sectores da actividade 

humana. Segundo Stiegler, o programa é dotado da possibilidade de automação e que 

resulta em efeitos cada vez mais difíceis de controlar pelo programador.  
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Devemos ressalvar que os problemas do século XXI (guerra, pobreza, fome, 

endividamento, ameaças ambientais) “possuem inflexões culturais, estão ligados a 

crenças e identidades e misturam-se cada vez mais em sistemas doutrinários. Mas são 

problemas culturais apenas num sentido do termo cultural que, se se estender 

demasiado, pode acabar por perder qualquer significado” (Eagleton, 2000: 167). Depois 

deste alerta, não podemos deixar de apontar que, em Portugal, o sector cultural e 

artístico vive numa dualidade entre os discursos públicos que alertam para a importância 

desta área e as medidas efectivas que os firmam (veja-se o Orçamento de Estado, 

incluindo a tão propalada execução orçamental), uma atitude a que os agentes artísticos 

também não estão imunes. Não podemos deixar de voltar a alertar para o contexto de 

redefinição em que nos encontramos, potenciado pelos novos media, que reconfiguram 

o espaço do criador, do público e do mediador.  

Tendo presente que os programas são objectos temporais (Stiegler), e que o 

tempo é uma moldura perceptiva, concluímos que programar entronca numa longa 

sequência, acumulada, de programas. Logo, construir uma programação será participar 

num jogo de identidades.  

O espaço digital, desterritorializado, tem uma ordem de natureza diferente da 

dos Estados-nação. A ordem do novo espaço é “rizomática” (Deleuze e Guattari) e 

caracterizada pela redução de filtros à liberdade humana e à circulação de informação. 

A criação de um texto-máquina ou de um fazer-agir são os novos paradigmas 

conceptuais da cultura do computador e da Internet. 

O terceiro conceito, poder, à semelhança do de cultura, foi adquirindo novas 

conotações ao longo da história, mas neste caso podemos encontrar alguns elementos 

comuns como o debate em torno da autoridade e legitimidade, conduzindo depois a 

especificidades no que à programação cultural diz respeito. Se o programa é o que está 

entre e se esta trama está em contínua construção, então, as relações que as alimentam 

também estão em permanente desenvolvimento.  

Depois de percorrer os principais conceitos associados ao poder, demoramo-nos 

na proposta de Foucault do poder como uma relação de forças, como uma prática “que 

se exerce, que se efectua, que funciona” (Foucault, 1979: xiv). Entendemos, ainda com 

Foucault, que não existe um poder, mas vários poderes, isto é, várias formas de 
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dominação/ sujeição que operam em diferentes níveis, um dos quais é o modo de 

definição do gosto.  

Conheceremos a proposta de Bourdieu, que apresenta o gosto como uma forma 

de identificação entre grupos com condições sociais idênticas, mas também a de 

DiMaggio, que dele diz ser um modo de estabelecer relações de confiança que facilitam 

a mobilidade social.  

A produção de discursos e a sua autoria são, no particular caso do programador 

cultural, reveladores da sua autoridade e capacidade de reprodução. Enquanto agentes 

da produção do regime de verdade da sua entidade, os programadores também 

contribuem para a definição dos valores da sociedade em que se insere (Foucault, 1979). 

Neste contexto, reveste-se de particular interesse a proposta de Arendt. O poder 

enquanto acção de comum acordo ou de um grupo dá forma a uma representação que se 

reveste de legitimidade no espaço público. Os actos de justificação do poder ocupam-

nos no resto do capítulo. 

No quarto capítulo procedemos a uma perspectiva histórica das formas de 

sociabilidade, concretamente com o aparecimento dos museus e as salas públicas de 

apresentação de espectáculos. Motivou-nos o facto de serem estruturas que permitem a 

exposição pública de quem as visita, antecessores dos teatros municipais que também 

integram o nosso estudo prático e propulsores de protocolos totalmente ameaçados no 

contexto da Internet e novos meios de difusão de espectáculo. Notamos que os 

programadores entrevistados não revelam particular interesse pelas possibilidades que 

as novas plataformas comunicacionais proporcionam, para além de serem um modo de 

divulgação dos espectáculos. Consideram que a fisicalidade do espectáculo “é 

absolutamente impossível de transmitir de outra forma a não ser ao vivo”, de acordo 

com o programador e ensaísta António Pinto Ribeiro, que aponta a progressiva 

diminuição do número de lugares como indício de uma polarização entre espaços para 

espectáculos minoritários e grandes apresentações. 

Acompanhamos os locais de apresentação de espectáculos em Portugal a partir 

do século XVIII e o seu eventual contributo para a inculcação de ideais Iluministas e 

formação de novos modelos de sociabilidade. Traçamos um perfil muito geral da 

relação entre espaços de artes performativas e seus protagonistas a partir de 25 de Abril 

de 1974. 
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A proliferação de salas de espectáculo estimulou a progressiva 

profissionalização dos programadores e desenvolvimento de especialidades dentro do 

campo artístico. O consequente impacto económico determinou a diferenciação de 

posicionamentos do mediador perante criadores e públicos, um conceito e uma realidade 

sempre subjacentes à nossa investigação. O programador cultural, tal como os filósofos 

e os políticos, é agente de uma reflexão e codificação da realidade, participando desse 

modo na construção de uma memória colectiva e na definição de uma verdade 

particular. 

Falta ainda analisar a diferença entre programação e política cultural. Se 

aceitarmos a seguinte definição de política cultural: “o quadro geral das intervenções 

públicas no domínio cultural, quer dimanem dos governos nacionais, das autarquias 

locais ou regionais ou dos organismos delas dependentes” (Neves, 2002: 85), iremos 

ficar com uma visão puramente institucional das políticas culturais. No entanto, as 

propostas de Derrida e de Flusser levam a programação muito além de uma aplicação 

prática da política. Na perspectiva destes dois autores a programação acaba por estar 

subterrânea a todo o ser humano. 

A nossa quinta e última secção visa re-ordenar conceitos atrás apenas aflorados: 

programação e economia da cultura; poder e crítica. Adoptamos a seguinte definição de 

política cultural:  

 

Não basta uma política cultural concebida como administração 
rotineira do património histórico, ou como ordenamento 
burocrático do aparato estatal dedicado à arte e à educação, ou 
como cronologia das acções de cada governo. Entendemos por 
políticas culturais o conjunto de intervenções realizadas pelo 
Estado, as instituições civis e os grupos comunitários 
organizados com o fim de orientar o desenvolvimento 
simbólico, satisfazer as necessidades culturais da população e 
obter consenso para um tipo de ordem ou transformação social 
(Canclini, 1987: 26). 

 

Entre as necessidades culturais da população está a sua capacidade de escolha, 

sendo para isso essencial desenvolver uma capacidade de discernimento que detecte e 

interprete as linhas do programa.  
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A importância da crítica, ideia com que fechamos este trabalho, aparece-nos 

como um elemento motor viável porque permite a transformação de valores, 

redefinições artísticas e sociais, incluindo a vigilância activa à verdade que estivermos a 

assumir. 



 

 

 

 

 

 

 

 

I. Programa: suporte de experiência 
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O conceito de programa4 encontra-se em permanente mutação, desde a sua 

identificação com a escrita num contexto social até à total assimilação do conceito pela 

linguagem informática. A sua associação à escrita e ao que está entre a escrita torna-o 

particularmente susceptível às transformações de suporte do texto.  

A passagem da oralidade para a escrita enquanto processo de transmissão de 

conhecimento regista uma transformação profunda com a generalização da técnica de 

impressão, numa antevisão da evolução tecnológica do século XX. 

A oposição entre o antigo e o moderno configura a lógica das oposições de todos 

os discursos de modernidade, evidente na constituição da experiência pela linguagem e 

na relação dessa experiência com o tipo de memória existente (Bragança de Miranda, 

1994: 181). A transição de uma vivência com base no memorial das narrativas, que 

constitui o cerne da historiografia antiga, para uma materialidade da escrita está 

relacionada com a “própria estrutura projectualista dos discursos da modernidade” 

(Bragança de Miranda, 1994: 206). 

Em suma, a emergência da “escrita como suporte-em-geral do trabalho sobre o 

mundo” assume a função de “programação do mundo da experiência, que concretiza os 

projectualismos dentro de projectos realizáveis” e de “anagramação da experiência do 

mundo, que corresponde ao trabalho da imaginação, a partir da qual se criam os 

projectos e a própria diversidade dos possíveis” (Bragança de Miranda, 1994: 159). 

A escrita permite acumular e conservar de forma objectivada os recursos 

culturais herdados do passado e um sistema de ensino que dota os agentes de aptidões e 

de disposições indispensáveis para uma sua reapropriação simbólica. Já as sociedades 

que não a conhecem só podem conservar os seus recursos culturais em estado 

incorporado (Bourdieu, 1976: 124). A escrita permite superar os limites antropológicos 

– em particular, os da memória individual – libertando-se das restrições intrínsecas a 

                                                           
4 Programa s.m. (Do lat. programma “escrever antecipadamente”) 1. Escrito onde vem antecipado o que 
vai acontecer num evento social (relacionado com Prospecto). 2. Ordem pela qual se vão sucedendo as 
várias etapas de um evento, de uma festa, de um concurso. 3.Esc. Resumo das matérias a leccionar num 
curso, durante um período definido. 4. Polít. Apresentação das linhas gerais por que se regula um partido, 
um grupo político, um governo. 5. Actividade previamente pensada e elaborada para um dado momento. 
6. Informática. Conjunto de instruções codificadas que se destinam a ser interpretadas e executadas pelo 
computador (Dicionário da Língua Portuguesa, 2001: 2975). 
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meios mnemotécnicos. Cito, a título de exemplo, a poesia, a técnica de conservação do 

saber por excelência das sociedades desprovidas de escrita. 

Os agentes da escrita5, tal como os nossos programadores ou os fotógrafos de 

Flusser, executam uma tarefa de inculcação, de mediação e de propagação da memória 

colectiva e individual. O gráfico é um sistema de representação do poder, enquanto a 

grafia, nas sociedades ocidentais, é o suporte da lei e seu dispositivo de controle. Este 

sistema de representação determina as suas próprias possibilidades de análise ao 

enformar a perspectiva. Logo, um outro sistema de representação poderia revelar-nos 

um outro funcionamento.   

Este capítulo percorre algumas metáforas do poder através de vários dispositivos 

de controlo comunicacional: escrita, livro e computador, que protagoniza a terceira 

revolução na transmissão de conhecimento. Conforme vimos na definição do Dicionário 

da Academia das Ciências, a dimensão informática de “programa” é o sentido mais 

recente desta palavra, que também se aplica aos campos escolar e político. A 

programação aplica-se ao conjunto dos programas, projectos de trabalho de uma 

determinada empresa ou instituição para serem executados em determinado período de 

tempo, apontando para uma ampla prática da actividade de programar. 

Tal como Foucault advoga a existência de várias práticas e relações de poder 

(conforme veremos mais adiante), propomos a existência de vários programas, dos 

quais o rizoma é um mapa, articulados em torno de vários meta-programas. Devido ao 

carácter do sujeito, como refere Arendt, o campo do programa é sobretudo político. O 

computador e o cérebro serão instâncias de um sistema de ligações funcionais similares, 

em que o objecto é o processamento de informação. 

 

 
                                                           
5 O termo foi criado por Roland Barthes (1916-1980) e apareceu em Le Degré Zéro de l’Écriture (1953), 
publicado em Portugal como O Grau Zero da Escrita (2006). Barthes estabelece a distinção entre estilo, 
língua, linguagem e escrita. Esta é uma realidade formal que implica a escolha de tom individualizante e 
identificativo do autor. “A identidade formal do escritor só se conhece verdadeiramente no exterior da 
instalação das normas da gramática e das constantes do estilo, no ponto em que o contínuo escrito, 
reunido e encerrado inicialmente numa natureza linguística perfeitamente inocente, se vai tornar por fim 
um signo total, a escolha de um comportamento humano” (Barthes, 1953: 17). Prossegue o autor: “Língua 
e estilo são forças cegas; a escrita é um acto de solidariedade histórica. Língua e estilo são objectos; a 
escrita é uma função: é a relação entre a criação e a sociedade, é a linguagem literária transformada pelo 
seu destino social, é a forma captada na sua intenção humana e ligada assim às grandes crises da História” 
(Barthes, 1953: 17). As propostas de Barthes influenciaram Derrida e Foucault, autores a cujos conceitos 
recorremos ao longo do trabalho. 
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I.1. Origem e evolução do conceito de Programa  

 

A origem etimológica de programa está no grego prógramma, ordem do dia, 

inscrição, e no latim programma, publicação por escrito. O prefixo pro indica o que está 

antes ou em defesa de algo; a raiz grama remete para grapho e este para a escrita. 

Considerado no sentido estritamente etimológico, programa será o que está escrito.  

Uma retrospectiva cronológica da evolução da grafia leva-nos até Platão, que 

defende o primado do oral sobre o escrito, apesar de, ao contrário do seu mestre, ter 

deixado registados os seus pensamentos e os do próprio Sócrates. Tal facto poderá 

justificar a opção pelo diálogo como forma literária, aliado à capacidade para estimular 

o auditório, para disseminar conhecimento. A Academia de Platão, ou escola socrática 

maior, criada em 387 a.C., aplica este método na procura e produção do saber filosófico. 

Em Fedro, Platão (2000: 121) mostra o deus egípcio da escrita, Toth6, a 

apresentar os caracteres gráficos a Amon, força geradora e protectora dos faraós, o deus 

dos deuses. Sócrates conta a história da divindade que introduz a escrita como um 

remédio para fortalecimento da memória7. A escrita suscita desconfiança no deus 

Amon, que sublinha a importância de criticar o saber transmitido e o exercício da 

memória como preferível a uma rememoração. Para os gregos, a escrita era interpretada 

como uma ameaça por estar associada ao anonimato de autor e receptor, assim como a 

uma imitação, repetição e reprodução prejudiciais ao debate filosófico. “Uma vez 

escrito, o discurso, chega a toda a parte, tanto aos que o entendem como aos que não 

podem compreendê-lo e, assim, nunca se chega a saber a quem serve e a quem não 

serve. Quando é menoscabado, ou justamente censurado, tem sempre necessidade de 

                                                           
6 Representado com uma cabeça de Íbis, Thot “era adorado em todo o Egipto como o deus lunar, inventor 
da linguagem falada e escrita, das artes, das ciências, das invenções e da sabedoria, da adivinhação e da 
magia, mensageiro e arquivista dos outros deuses”. Identificado pelos Gregos com Hermes, o mediador 
entre os deuses e os homens, Thot é identificado com “Ser bom” e o escriba sagrado do seu reino. Na sua 
qualidade de inventor dos hieróglifos, a quem chamavam “o senhor das palavras divinas, Thot tinha 
igualmente o título de “O mais velho”, como o primeiro dos mágicos, seus discípulos, a quem ensinara 
“aquelas fórmulas que comandam todas as forças da natureza e dominam os próprios deuses” (Lamas, 
1991: 216). Adolf Erman (1886/1971) refere-se-lhe como o deus da sabedoria e escriba dos deuses, 
divindade executora, através da linguagem, do projecto criador de Horus. 
7 Ao que Amon riposta: “Ela tornará os homens mais esquecidos, pois que, sabendo escrever, deixarão de 
exercitar a memória, confiando apenas nas escrituras, e só se lembrarão de um assunto por força de 
motivos exteriores, por meio de sinais, e não dos assuntos em si mesmos. Por isso, não inventaste um 
remédio para a memória, mas sim para a rememoração” (Platão, 2000:121) 
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ajuda do seu autor, pois não é capaz de se defender nem de se proteger a si mesmo” 

(Platão, 2000: 123).  

O mito de Toth foi recuperado por Derrida para lembrar que o termo grego 

pharmakon8 pode ser traduzido tanto pela palavra remédio como pelo vocábulo veneno. 

A escrita é apresentada ao “pai” Amon, que fala e ordena, como um remédio, mas é por 

ele desconsiderada e rejeitada, como se de um veneno se tratasse. Esta rejeição leva 

Derrida a apontar o estatuto de orfandade da escrita, do grafema, que desconhece as 

suas origens. Através da associação da figura paternal ao discurso oral, ao logos, 

Derrida conclui que o sujeito falante é o autor do seu discurso. “O livro, o saber morto e 

rígido fechado nos biblia, as histórias acumuladas, as nomenclaturas, as receitas e as 

fórmulas decoradas, tudo isso é também externo ao saber vivo e à dialética como o 

pharmakon é externo à ciência médica” (Derrida, 1968: 268).  

Ao contrário da escrita, a fala está viva, tem um pai presente no momento em 

que ocorre, apoiando-a (Derrida, 1968: 274). O discurso é concebido como um ser vivo 

e animado, opondo-se com flexibilidade à rigidez da escrita, perante as necessidades dos 

interlocutores presentes (Derrida, 1968: 276). A dialéctica entre os que falam e os que 

escrevem adquire aqui contornos de batalha ética, em que se defrontam o bem e o mal, o 

remédio e o veneno, o saber estabelecido e a procura de um caminho próprio. 

Em A Voz e o Fenómeno (1967b), Derrida aponta que a voz faz uma exigência 

constante da presença, que é a paternidade acima referida. “A consciência de si não 

aparece apenas na relação com um objecto cuja presença pode guardar e repetir, ela 

nunca é perfeitamente estrangeira ou anterior à possibilidade da linguagem” (Derrida, 

1967b: 14). A voz é uma produção do sujeito e da temporalidade, sendo guardiã da 

presença humana e dotada de uma dignidade particular, que é a consciência. A voz e o 

tempo partilham a mesma gestação.  

Por causa desta presença da voz, o autor defende que há ausência na escrita, uma 

vez que ostenta uma continuidade no tempo. O escritor está ausente do seu texto mas a 

escrita continua a acontecer na ausência da sua presença. O grafema é a unidade de base 

da escrita tal como o fonema é a base da oralidade. A pintura e o grafo são formas de 

                                                           
8 Farmaceia era, na mitologia grega, uma ninfa de um poço, detentora de poderes venenosos e 
companheira da nereide Orítia, que caiu no abismo e foi raptada pelo vento Boreal, personificação do 
vento Norte. Estava-lhe consagrada uma fonte com poderes curativos junto do Rio Ilissus, onde passeiam 
Fedro e Sócrates no diálogo “Fedro”. Derrida (1968: 264) levanta a possibilidade da culpabilidade da 
ninfa Farmaceia no desaparecimento da virgem Orítia. 
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proceder ao espaçamento de elementos e gramas, que dessa forma instituem o espaço 

tendo a voz por modelo. O grama é o elemento irredutível, anterior a todo o sistema, e 

inclui a palavra, a língua e a escrita. Desprovido de substância, o grama é um sistema de 

traços, também designado de différance e de arqui-escrita. 

A voz é uma produção no tempo, enquanto a escrita é uma produção no espaço. 

Para haver significado é necessário um movimento originário designado por différence e 

pausas na linguagem. Différance implica “ser diferente” e “adiar”, separação de 

identidade e separação no tempo. Para que a escrita tenha significado tem de ser dotada 

de forma na obra. Ambas, voz e grama, necessitam de um espaçamento na sua 

produção. O grama é um elemento da escrita, sendo também o momento da duplicação 

inicial, onde o suplemento se dá como suplemento do suplemento. O espaçamento 

implica um atraso inconsciente, de igual modo designado por temporalização, que torna 

possível a passagem da palavra à escrita.  

A palavra pharmakon designa o labirinto ambíguo onde se preparam os 

remédios regeneradores e os venenos mortíferos, mas também designa uma cor e uma 

máscara; é o meio em que se produz a diferenciação, isto é, o local onde se produzem os 

efeitos da différance possibilitadora da comunicação de sentido.  

O pharmakon de Derrida poderia ser equiparado ao tempo psicológico de Santo 

Agostinho no sentido em que ambos partilham uma ambiguidade unicamente desfeita 

na consciência humana. Mas, como veremos adiante, a escrita perpetua o tempo, 

permitindo que este seja apreendido na forma subjectiva. 

 

Já Aristóteles defende a escrita como forma de transmissão do pensamento de 

vários autores9 e de estímulo do pensamento. O hábito de coleccionar livros terá sido 

transmitido ao discípulo Alexandre Magno e a seu general, o futuro faraó Ptolomeu II, 

que impulsionou a criação da Biblioteca de Alexandria. Calímaco, o primeiro 

bibliotecário, elaborou um catálogo denominado Pinakes, uma obra essencial à 

literatura grega, e que consistia na compilação dos cerca de 500 mil títulos reunidos em 

                                                           
9 Para uma abordagem histórica do conceito de autoria ver Fernandes. Em A Autoria e o Hipertexto são 
revisitados os vários contornos que a noção registou ao longo dos séculos, as suas transformações e 
desenvolvimentos. Fernandes conclui que o essencial da autoria, “que consiste na capacidade de contar 
histórias, de comunicar eficazmente, se mantém no hipertexto” (Fernandes, 2003: 238).  
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Alexandria, assim como dos seus autores (nome, outra bibliografia, biografia) e de uma 

curta análise de cada texto.  

A utilização da escrita e o formato codex contribuem para manter a máquina 

administrativa do império romano. O coleccionismo de livros e a criação de bibliotecas 

públicas era corrente no século I a.C. Também o estudo de Virgílio e Horácio passa a 

constar dos programas escolares, na mesma altura em que prosperam em virtude do 

mecenato, por comungarem do ideal de paz e da vida romana preconizados por 

Augusto. A divulgação das obras é ainda fortalecida com a promoção de leituras 

públicas, que reúnem a eloquência da oralidade e a diversidade de opiniões da escrita. 

O tempo presente – até aqui domínio da voz, de acordo com Platão - adquire 

uma nova conotação na Idade Média. Da concepção de tempo de Santo Agostinho há a 

salientar a fugacidade do presente e a intensidade do psicológico. “Uma hora compõe-se 

de fugitivos instantes. Tudo o que dela já debandou é passado. Tudo o que ainda resta é 

futuro. Se pudermos conceber um espaço de tempo que não seja susceptível de ser 

subdividido em tais partes, por mais pequeninas que sejam, só a este podemos chamar 

tempo presente” (Agostinho, 1987/2000: 280). Além do passado e do futuro, que na 

perspectiva de Santo Agostinho não existem porque o “passado já não existe” e o 

“futuro ainda não existe”, o autor aponta o presente, que não tem qualquer espaço, 

porque “o tempo para ser estudado na sua metafísica não se pode dividir no ‘antes’ e no 

‘depois’, mas considerar-se na sua síntese de continuidade” (Agostinho, 1987: 281). Ao 

presente das coisas passadas, ao presente dos presentes e ao presente dos futuros, Santo 

Agostinho acrescenta o tempo psicológico, o único que trata na sua obra, porque é 

aquele que o ser humano apreende ao qual acede através do “palácio da memória” 

(Agostinho, 1987: 224-227). Os textos escritos são um artifício que torna o tempo como 

um todo contínuo e indivisível. 

A escrita permite fixar e objectivar o tempo psicológico, apesar de a Europa 

medieval continuar fortemente ligada à oralidade. Por esse motivo, a escrita limitava-se 

a reproduzir a oralidade, antecedendo um segundo momento na evolução da 

programação.  

 

 



 

 

 

23 

Propomos situar as raízes do programa aquando do surgir da imprensa, em torno 

de 1450, tendo conhecido um novo fôlego no período Iluminista. A imprensa permite 

uma mais fácil acumulação da memória colectiva, ao desenvolver a fixação e facilitar a 

tradução de informação, acumulada desde a Antiguidade e relativa à história das 

civilizações, geografia, etnografia, filosofia, direito, ciências, artes, técnicas e literatura. 

A composição de uma página através de caracteres móveis independentes, 

técnica desenvolvida por Gutenberg, entre 1434 e 1455, com base na invenção dos 

chineses, é o início da longa sequência de desenvolvimentos técnicos que culmina, 

quatro séculos depois, na construção de uma máquina de impressão totalmente em ferro, 

por Stanhope. O contributo do ourives alemão consistiu na utilização de caracteres 

móveis inicialmente de madeira, posteriormente de metal fundido. Contudo, muda 

apenas a técnica tendo-se mantido toda a estrutura da cópia manuscrita, e que deu 

origem ao que actualmente entendemos como livro. Chartier (1991: 626) enfatiza a 

continuidade entre a cultura do manuscrito e a cultura impressa: “ Situada no extremo 

da história do livro (que não foi inventado por Gutenberg…), a passagem da cultura 

escriba à cultura impressa perde o seu carácter revolucionário; pelo contrário, encontra-

se sublinhado quanto o livro impresso é herdeiro do manuscrito”10. 

Os primeiros livros impressos surgem em novos formatos11. O livro impresso é o 

“herdeiro directo” do manuscrito, ao associar estritamente “o formato do livro, o género 

do texto, o momento e o modo de leitura” (Chartier, 1991: 627). Ambos coexistem 

durante 350 anos.  

O aparecimento da máquina de impressão, não é, de acordo com Chartier, 

Grafton e Eisenstein um momento de ruptura com o passado, mas representa antes um 

ponto de viragem na relação do homem com a escrita. 

O livro aparece-nos como mecanismo de cumprimento de um programa de 

exercício de liberdade individual, baseado na educação do cidadão, e ao mesmo tempo 

                                                           
10 O livro manuscrito inclui todas as características que, para nós, qualificam um livro: sinalética que 
permite ordenar correctamente os cadernos, indicações para ajudar à leitura, como a numeração dos 
folhetos, colunas e linhas, assinalar as articulações da página com as iniciais ornamentadas e assinalar 
graficamente a diferença entre o texto e os seus comentários. Os manuscritos já incluem quadros 
alfabéticos e os índices tornam-se de uso generalizado, assim como outras formas de organizar o material 
escrito. 
11 O livro humanista, em formato de quarto, permite a divulgação de autores clássicos e de novidades 
literárias; o livro portátil, de bolso, para leitores com menos recursos monetários, mas de interesses 
diversificados, desde a religião a questões seculares. Mantém-se a produção de livros de grande porte, que 
precisam do suporte de uma mesa para sua utilização, normalmente são livros de estudo de universidades. 
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no aprisionamento do homem pela técnica12. A imprensa de Gutenberg contribui, na 

óptica de McLuhan (1962), para um novo modo de comunicar que isola os sujeitos e os 

afasta de um mundo original e da aldeia global das sociedades tribais (Cf. Fernandes, 

2003: 90). 

Por outro lado, o impresso vem contribuir para a uniformização e sincronia do 

livro, o que não acontecia com o manuscrito13. A impressão foi um agente de mudança, 

uma vez que veio modificar as formas de recolha de dados, armazenagem e sistemas de 

recuperação e redes de comunicação às comunidades em toda a Europa. As alterações 

preconizadas pela imprensa não se resumem ao campo das comunicações; pelo 

contrário, os efeitos especiais do impresso têm desenvolvimentos simultâneos, como a 

aprendizagem (Cf. Eisenstein, 1994) e a religião (Febvre e Martin, 2000, 370-373)14.  

A leitura silenciosa, que resulta das alterações do formato do livro, vem 

interromper uma longa tradição de leitura vocalizada, cuja duração se explica pela 

grande dimensão do livro manuscrito e de neste as palavras ainda não se encontrarem 

separadas. A transição também se deve a razões económicas; o custo de um exemplar 

manuscrito era elevado, sendo por esse motivo partilhado e lido em voz alta, em 

detrimento de um uso individual do livro e da leitura em privado. O livro impresso 

sustenta o desenvolvimento de uma esfera privada, afastada do controlo social e do 

Estado. A leitura silenciosa, mais rápida e realizada na intimidade de uma biblioteca, 

                                                           
12 Para obter uma perspectiva mais adequada do impacto do livro impresso na sociedade (renascentista) 
este deverá ser contextualizado na história dos objectos escritos, na sua longa evolução ou, dentro de uma 
dada época, na sua grande diversidade. Considerar o livro impresso como acto isolado impedirá, de 
acordo com Chartier, Grafton e Eisenstein, compreender a contínua emancipação em relação ao 
manuscrito, visível no abandono de certas formas herdadas e na substituição do tipo romano pelo tipo 
gótico. 
13 Como sinal da (não) uniformização devemos ter em conta que, em 1450, existiam quatro tipos 
principais de escrita: a letra de soma ou gótica dos escolásticos, para os textos destinados a teólogos e 
universitários; a letra de missal ou gótica maior, para os livros da igreja; a gótica bastarda, que era 
utilizada nos manuscritos de luxo em língua vulgar e agora em certos textos latinos; a littera antiqua ou 
redonda, oriunda da escrita humanista e que veio a ser o tipo mais usado pelo impresso. 
14 A maioria dos textos a copiar pelo método da impressão, logo em 1450, são religiosos (cópias da 
Sagrada Escritura, missais, breviários ou outros livros para a celebração do culto, livros de horas, livros 
de piedade e demais escritos místicos). O impresso também foi fundamental para o movimento da 
Reforma Protestante. Cartas, editais e panfletos impressos deram a conhecer a acção dos reformistas e os 
sermões de Lutero são alvo de constantes reedições. A sua mensagem tem por base a transmissão dos 
textos sagrados nas línguas populares. São também reproduzidos, os “clássicos” da filosofia e teologia 
medieval em língua latina, mas também nas línguas nacionais. 
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quarto ou oratório, acarreta mudanças profundas que estimulam a impressão de livros, 

agora e cada vez mais, vistos como objectos comerciais15.  

A leitura está na fronteira entre o público e o privado e interfere igualmente na 

definição das várias noções do privado: a solidão individual, a intimidade familiar, a 

sociabilidade convivial. A leitura silenciosa inaugura uma nova forma de 

relacionamento, “íntima e secreta, entre o leitor e o seu livro” (Chartier, 1991: 636), mas 

que coexistirá com a leitura vocalizada, com um carácter social e ritual – corrente entre 

as classes economicamente mais desprovidas até ao século XIX.  

Em 1665 surgem as primeiras revistas científicas. O jornal Philosophical 

Transactions da Royal Society (Londres) para a divulgação do conhecimento científico 

e matemático. O Journal des Savants (Paris) noticiava e comentava os 

desenvolvimentos culturais e científicos. A importância do registo escrito, por exemplo, 

para reclamar a autoria de uma ideia ou contributo científico16, tem aplicações na 

memória colectiva que veremos adiante com Derrida e Stiegler.  

As novas oficinas de impressão eram um pólo cultural e intelectual, pois serviam 

de ponto de encontro entre lentes da universidade, tradutores, literatos, artistas, 

emigrados e refugiados (Eisenstein, 1994: 23). Os impressores (uma nova categoria de 

trabalho intelectual) tanto se dedicavam ao fabrico de caracteres móveis, como 

engendravam técnicas para comunicar de forma mais eficaz com os leitores, dando 

                                                           
15 Um dos problemas que se colocam ao comércio do livro reside na anarquia relativa aos sistemas de 
privilégio de exclusividade editorial – transformados em arma de régia para controlo da actividade dos 
impressores, mas, em alguns Estados, com a concorrência das autoridades locais. A ausência de acordos 
internacionais sobre questões de livraria ou de protecção contra as contrafacções e a existência de censura 
são outros problemas que afectam a venda e distribuição do livro entre os séculos XV e XVIII. 

A lógica do mercado domina a actividade tipográfica, mas a tiragem continua tão baixa ao ponto de o 
preço final do livro impresso ser apenas um pouco mais reduzido que o manuscrito. A fraca tiragem, até 
ao século XVIII inferior a 2.000 exemplares (Febvre e Martin, 2000: 288) deve-se ao desejo de impedir a 
ocupação dos tipos por muito tempo, de evitar os custos de armazenamento e de ter livre a maior parte do 
capital da empresa. Note-se, contudo, que apesar de uma edição dos primeiros livros impressos poder 
oscilar entre as 200 e as 1.000 cópias, o conceito de edição nem sequer se coloca nos livros manuscritos, 
desconhecendo-se totalmente os números de cópias realizados de um título.  

A organização da rede comercial que permite a venda dos livros foi uma grande preocupação dos 
editores. Primeiro contrataram agentes locais (para fazer a prospecção dos eventuais interessados) que 
emitem os seus pedidos aos retalhistas e, por sua vez, estes aos grandes editores. Num segundo momento, 
as feiras foram outra forma de escoar os livros produzidos: Lyon, Medina del Campo, Frankfurt – que 
instituiu a publicação dos catálogos das feiras – e Leipzig. A venda ambulante era ainda outra das 
técnicas utilizadas para chegar aos clientes das pequenas vilas e aldeias (Febvre e Martin: 2000: 295-312). 
16 As oficinas protestantes dominavam a publicação de obras de cariz científico, numa tentativa de dar a 
conhecer ao grande público o mundo da natureza. Segundo Eisenstein a divulgação das ideias da Reforma 
Protestante foi potenciada pelas cartas, editais e panfletos impressos. Os sermões de Lutero são objecto de 
constantes reedições. 
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origem ao que actualmente entendemos por publicidade e marketing. A mudança de 

rotinas na composição de um texto acontece no século XVI, com compositores e 

impressores finalmente ocupados numa produção contínua e, num segundo momento, 

em 1830, com o surgir de uma nova figura, o editor, que vai concentrar a coordenação 

do fabrico do livro.  

O impresso reproduz uma nova postura intelectual, que tomou forma no 

Renascimento e implica desenvolvimentos na forma de o Homem olhar o mundo. O 

método empírico, aliado a instrumentos de observação e a melhores conhecimentos 

matemáticos veio revolucionar o conhecimento que o homem tem de si mesmo e dos 

outros seres humanos, com quem se relaciona17. A imprensa veio impedir a propagação 

de erros, através de cópias manuscritas defeituosas. A transposição dos livros 

manuscritos para impresso, eliminando o risco de cometer erros durante o processo de 

cópia, evidencia a necessidade da deslocação do foco de importância de um saber 

livresco para a natureza18.  

Pela mesma ordem de ideias alinha Grafton ao situar a perda de poder e de 

autoridade dos livros antigos entre 1550 e 1650. A investigação científica passava agora 

por locais de observação, como um jardim botânico, um observatório ou um teatro 

anatómico. No século XVII, os cientistas e os filósofos tinham consciência de viverem 

num mundo sobre o qual conheciam apenas uma pequena parte. A metáfora criada por 

William Temple19, no âmbito da Querela entre os Antigos e os Modernos, compara os 

últimos a anões. Estes vêm mais e melhor do que o gigante porque se encavalitam nos 

seus ombros, tal como os modernos se apoiam no conhecimento dos antigos. Para 

Temple o homem moderno é um reflexo do brilho dos antigos, enquanto estes eram a 

própria fonte de luz.  

A contestação da Antiguidade deu-se no âmbito de uma revolução nas formas de 

conhecimento e expressão que aconteceu na Europa no início da Idade Moderna. “Mas 

                                                           
17 Eisenstein (1994: 488) sugere que a mudança de perspectiva dos filósofos naturais, assim como a dos 
artífices de finais da Idade Média, ainda tem de ser estudada. 
18 A autora considera que o impresso, e a “transmutação de valores” que representa, é o principal 
acontecimento que separa a Renascença da Idade Média (Eisenstein, 1994: 486). 
19 Político britânico (1628-1699); Jonathan Swifft foi seu secretário durante a época da controvérsia. No 
contexto da polémica Swift escreveu A Tale of a Tub, ao qual acrescentou a sátira The Battle of Books, em 
que vários livros de uma biblioteca ganham vida e tentam argumentar sobre os antigos e os modernos, 
relativamente à crença na época actual em detrimento da anterior. Swift tem o cuidado de não atribuir a 
vitória a nenhuma parte. 
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resultou mais de contradições e tensões entre os textos do que do confronto com factos 

externos. Os textos antigos serviram tanto como ferramentas e obstáculos para a 

exploração intelectual dos novos mundos” (Grafton, 2000: 6)20. A par do 

desenvolvimento da metodologia científica, com o objectivo de chegar à verdade, 

assiste-se à contestação da autoridade dos pensadores da Antiguidade. Grafton nota que 

a contestação era feita tendo por base os próprios textos, sem que a informação (ainda) 

fosse alvo de experimentação. Os pensadores modernos consideravam que os antigos 

conheciam muito mais e em maior profundidade do que eles algumas vez poderiam 

(Grafton, 2000: 201). A reverência pela autoridade minava à partida as tentativas dos 

modernos em chegarem a um conhecimento verdadeiro, mas acontecimentos como a 

descoberta do “Novo Mundo” introduziram uma nova dimensão. “Graças às suas 

maiores oportunidades para reunir verdadeiro conhecimento, aqueles que vieram depois 

eram de facto mais velhos, não mais jovens, do que os chamados antigos” (Grafton, 

2000: 202).  

A metodologia de ensino praticada na Universidade de Leiden21 representava a 

união exemplar entre a cultura livresca e a prática. As aulas em holandês em vez de em 

latim, o recurso ao jardim botânico em detrimento do estudo das plantas apenas pelos 

livros, a introdução de uma nova disciplina chamada geografia e o ensino de idiomas 

pouco estudados no Ocidente como o árabe e o persa, eram evidência da integração dos 

novos conhecimentos nos planos tradicionais de estudo (Grafton, 2000: 228).  

Os textos da Antiguidade deram aos eruditos da Renascença objectivos e 

métodos descritivos, assim como estereótipos sobre a espécie humana. A argumentação 

com base na citação dos textos antigos foi sendo preterida pelos casos concretos, como 

o pensamento político e social. Estas teorias foram completadas e organizadas de forma 

diferente, ou até mesmo, alvo de novas implementações. Os académicos, cientistas e 

políticos do Renascimento sabiam que já não podiam ficar confinados aos seus 

                                                           
20 Antigos contra modernos, cientistas versus filósofos, saber experimental contraposto a saber livresco, 
em vez de demonstrar estas dicotomias, o (ovo Mundo apresenta uma visão bíblica da história humana 
com os registos clássicos do mundo físico. Grafton nota que os europeus viram a América à luz dos seus 
preconceitos, logo, não como era realmente, mas como pensavam que seria. A prová-lo está a palavra 
índio, que designa os nativos americanos. 
21 A Universidade de Leiden foi fundada em 1575 para assinalar a resistência bem sucedida da localidade 
holandesa a um cerco espanhol. Tendo por lema “Bastião de Liberdade”, a universidade mais antiga dos 
Países Baixos também foi pioneira na prática da liberdade de expressão e religião. Descartes (1596-1650), 
Espinoza (1632-1677) e Herman Boerhaave (1668-1738), que desenvolveu o estudo das ciências aplicado 
à medicina, foram alguns dos académicos que integraram os seus trabalhos nesta universidade. 



 

 

 

28 

gabinetes, uma vez que a natureza contrariava os livros e a pesquisa juntamente com o 

debate poderia ameaçar a verdade herdada (Grafton, 2000: 254-255).  

 

A impressão em máquina de vapor, no século XIX, permitiu o aumento 

exponencial das tiragens, assim como o crescimento do número de títulos22. A 

campanha de alfabetização dos franceses, que tornou a leitura numa competência mais 

generalizada, permite a emergência de novos tipos de consumidores do livro impresso: a 

mulher, a criança, o elemento do povo. A industrialização atingiu igualmente as técnicas 

de ilustração, com o aparecimento do linótipo a possibilitar a fotogravura. No entanto, 

as vendas do livro continuaram baixas e as falências sucedem-se23.  

O jornal torna-se, por esta altura, no campeão de vendas, devendo a diminuição 

do custo à ampla distribuição (pelo caminho-de-ferro e correio), à venda a número e ao 

aumento das tiragens. Surgem novas publicações periódicas: diários que incluem 

folhetins destacáveis e coleccionáveis; semanários ou bi-mensais que publicam 

romances por partes; livros-jornais ou jornais-livros. 

As práticas de leitura, também da silenciosa, pois, no cerne da emergência do espaço 

público, face à autoridade do Estado. A esfera pública24 pode ser definida como um 

espaço de debate e de crítica onde os privados fazem um “uso público da sua razão”. 

Recordem-se as palavras de Kant (1724-1804) na Resposta à pergunta: que é o 

Iluminismo?: “por uso público da própria razão entendo aquele que qualquer um, 

enquanto erudito, dela faz perante o grande público do mundo letrado. Chamo uso 

privado àquele que alguém pode fazer da sua razão num certo cargo público ou função a 

ele confiado” (Kant, 1784: 13). A opinião pública é assim identificada com uma 

                                                           
22 Os títulos de cavalaria e religiosos continuam a ser os mais vendidos. As Fábulas de La Fontaine, o 
Catequismo Histórico do abade Fleury e de Telémaco de Fenelon venderam, nesta altura, entre as 600 mil 
e as 750 mil cópias. 
23 Para reagir à “crise do livro”, segundo Chartier, procede-se a uma redução de formato, venda em 
fascículos, recurso generalizado à ilustração, aposta nos manuais escolares, nos livros para jovens, na 
literatura de estação e nas obras enciclopédicas, juntamente com o nascimento da profissão de editor. 
24 Para uma análise mais abrangente desta expressão ver Habermas (1962). O autor defende que a esfera 
pública burguesa teve origem na Alemanha e também na Inglaterra e França entre os séculos XVII e XIX, 
em pleno desenvolvimento das relações comerciais que levam a uma economia de mercado e o 
aparecimento de instituições que operam uma demarcação entre os domínios público e privado. “A 
comunicação do público que debate criticamente sobre cultura permanecia dependente de leituras 
realizadas na privacidade da residência. As actividades de lazer do público consumidor de cultura eram, 
pelo contrário, elas próprias integrantes de uma ambiência social e não requerem debates posteriores” 
(Habermas, 1962: 163). 
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comunidade de leitores, adoptando um duplo uso do impresso: no convívio das leituras 

em comum que cimentam as formas novas da sociabilidade intelectual; na reflexão 

solitária e diversificada própria da circulação do livro. Podemos falar da hegemonia do 

impresso em 1869, que resultou de uma transformação da parte editorial em prejuízo do 

livro, mas em benefício do jornal. 

A informática corresponderá a um terceiro momento da “história” da 

programação, depois da escrita e do impresso25. Nos dias de hoje, é corrente a analogia 

entre “programação” e a produção de software informático. O termo é aplicado ao 

computador a partir de 1936, data em que Alan Turing propõe um aparelho que poderia 

resolver qualquer cálculo matemático com base no conceito de algoritmo26.  

Por outro lado, Wiener considera que o computador é uma máquina de 

comunicar acima de todas as outras funcionalidades, sendo a permuta de informação um 

novo objecto da ciência, a teoria cibernética, formulada em 1948. “Ver o mundo inteiro 

e dar ordens ao mundo inteiro é quase a mesma coisa que estar em todo o lado” (Wiener 

citado por Heidegger, 1962: 38). Wiener estabelece uma analogia entre o sistema 

nervoso humano e os novos dispositivos artificiais. Ambos têm a capacidade de realizar 

aquilo a que dá o nome de retroacção, possibilidade “para receber e emitir as 

informações necessárias à manutenção de um determinado equilíbrio” (Bretton, 1994: 

25). As ideias de controlo e de regulação levam Wiener a defender que a comunicação 

deve ser um valor central na sociedade, para evitar a ameaça do caos e da entropia. O 

homem “nesta nova concepção da sociedade que depende das mensagens que nela 
                                                           
25 Pierre Lévy (1994: 83-84) sustenta que a informática corresponde, depois do aparecimento do alfabeto 
e da imprensa, ao terceiro dos modos fundamentais de gestão do conhecimento, e aponta a interacção 
entre técnicas de comunicação e estruturas de governo. No capítulo 4: “Dinâmica das cidades inteligentes. 
Manifesto a favor de uma política molecular”, Lévy preconiza que um uso “mais rico” da informática da 
comunicação permitirá a constituição de “colectivos inteligentes” e configurará “uma democracia em 
tempo real”. Retomaremos esta ideia adiante. 
26 O acto de programar matematicamente existe desde meados do século XVI com as funções cartesianas 
e integrais, estudadas nas disciplinas de Cálculo Diferencial e Integral. No entanto, já nos séculos XVII e 
XVIII "programaram-se" esquemas de cálculo, como disso são exemplo as fórmulas de Astronomia de 
Kepler, de Newton, ou mesmo de Galileu ou de Da Vinci. A programação básica de qualquer computador 
ou sistema programável (como semáforos, robots, televisores…) vulgarizada em placas de silício 
(microchips) funciona na lógica do 0 e 1 intercalados, on e off. Deriva do ENIAC (Electronic Numerical 
Integrator Computer), o primeiro computador programável, construído por Mauchly e Eckert em 1946; 
também chamado de “Enigma”, usado pelo MI9 durante a II Guerra Mundial para descodificar códigos 
alemães. A linguagem do computador, chamada de binária, percorre os cabos de comunicação e os 
computadores. As outras linguagens e toda a lógica estudada nas universidades têm por base este sistema 
binário.Turing (1912-1954), Eckert (1919-1995), Mauchly (1907-1980) e von Neuman (1903-1957) viam 
o computador como uma máquina de tratamento de informação, que pretendiam com a maior autonomia 
possível; Wiener (1894-1964) considera que a permuta de informação é um novo objecto da ciência, a 
teoria cibernética, formulada em 1948. 
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circulam, deixa de ser pensado enquanto sujeito individual, isolado, dirigido do interior, 

e passa a ser visto como um ser comunicante, em constante reacção” (Fernandes, 2003: 

141)27.  

A comunicação aparece como uma condição de sobrevivência da sociedade, 

símbolo de criação de sentimentos de segurança que combatam o caos e a entropia 

apontados por Wiener. Comunicar passa, assim, “a significar participar, assegurar uma 

rede de interconexões, actividade social que integra múltiplos modos de 

comportamento, diversas linguagens que não só a verbal. Tal como acontece com os 

músicos numa orquestra, também na comunicação cada sujeito comunicacional tem 

uma performance individual em favor de um todo” (Fernandes, 2003: 143). Os 

indivíduos, para serem parte integrante da sociedade, devem cumprir um conjunto de 

regras de comportamento. A interconectividade das redes de computadores à escala 

mundial, com a Internet, tornou possível a banalização da comunicação entre pessoas e 

instituições de diferentes continentes. 

A interactividade possível no ciberespaço é alvo das atenções de Lévy, que lança 

mão de uma metáfora musical para ilustrar um modelo singular com grande amplitude 

de divergências com vista a um verdadeiro debate político. O objectivo da democracia é 

semelhante ao de um “coro polifónico improvisado” onde cada um e em simultâneo 

deve: 1) ouvir os outros membros do coro; 2) cantar de um modo diferente; 3) encontrar 

uma coexistência harmoniosa entre a sua própria voz e a dos outros, isto é, melhorar o 

efeito de conjunto” (Lévy, 1994: 96). O que para Lévy se destina “à edificação de uma 

civilidade assistida por computador, caracteriza afinal as novas relações que se 

estabelecem entre os sujeitos no espaço virtual e que um esquema de distribuição de 

informação do centro para a periferia – como o era o dos media tradicionais – não podia 

comportar” (Fernandes, 2003: 146). A esfera potenciada pelas novas tecnologias dá a 

“possibilidade a todos, em simultâneo, produtores e consumidores de informação, de 

incentivar a proliferação de vozes e a criação de subculturas, que contribui para que se 

                                                           
27 A noção de feedback de Wiener influenciou uma grande mudança nos estudos da comunicação. O 
modelo orquestral da comunicação, de Gregory Bateson, entra em ruptura com o modelo instrumental, de 
Shannon e Weaver. Este último modelo concebia a comunicação como um processo mecânico, um acto 
intencional e quantificável, dando mais importância ao aspecto técnico do que ao sentido ou à eficácia. O 
modelo de Bateson, é “marcado por uma forte interdisciplinaridade, onde coexistem contribuições de 
pessoas provenientes de ciências humanas e de ciências exactas - propõe uma ideia de comunicação onde 
o sujeito equivale ao “homem novo” de Wiener” (Fernandes, 2003: 142). 
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fale num ‘pós-modernismo reconfortante ou celebratório’ aplicado aos novos media” 

(Fernandes, 2003: 147). 

De notar ainda que a convivência assente na globalização, permite que se 

desenvolvam laços íntimos à distância, descontextualizados, a maior parte das vezes 

assentes no anonimato. Fernandes convoca Giddens para defender que as ligações 

mediadas por computador “têm lugar num espaço e num tempo reconfigurados, fazendo 

adivinhar novas formas de relação social e cognitiva” (Fernandes, 2003: 147-148). 

No que respeita ao nosso campo de análise, as ligações mediadas por 

computador podem apresentar um desafio ao mediador tradicional – o programador 

artístico – uma vez que as possibilidades da técnica eliminam, no limite, as funções de 

mediação. Produtor e receptor são livres de comunicar e até negociar sem intermediário. 

 

 

I.2. Escrita: entre o traço 

 

A emergência da escrita enquanto dispositivo de controlo e dominação, de forma 

directa e indirecta, ocupa-nos nesta secção. 

A linguagem assume um carácter escritural nos tempos modernos, defende 

Bragança de Miranda. O autor nota que o contexto específico da acção atribui um 

carácter político à linguagem moderna. “O discurso funciona como suplemento do 

trabalho de dominação da experiência, de aumento do poderio, enquanto resposta 

necessária à efectividade e inescapabilidade da crise” do agenciamento da experiência, 

sendo a linguagem matriz desta crise e transformada em discurso “operando a 

convergência do ficcional com as tecnologias” (Bragança de Miranda, 1994: 87-88).  

Se a ficção enquanto escrituralidade fundamenta o trabalho do imaginário como 

possibilidade de representação do poder máximo, também opera sobre a representação e 

sobre a imaginação, propõe Bragança de Miranda (1994: 109).  

Escrita e tecnologia são duas formas de proceder ao controlo do real. Aplicado 

ao limite, num cenário de controlo absoluto, o procedimento escritural iria estabelecer 

“a cristalização da experiência em normas e regras explícitas e codificadas, reduzindo a 

constituição da experiência ao rigor do formalismo jurídico”; o procedimento 
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tecnológico iria resultar na “produção das práticas e das condições da existência (tempo, 

espaço e sujeitos), inscrevendo-as em automatismos de repetição eterna” (Bragança de 

Miranda, 1994: 90). 

Segundo o autor, a experiência do homem constitui-se “em estado-de-tensão, 

aberto. É essa a condição do processo de constituição, pelo próprio jogo de dissonâncias 

e assimetrias entre o poder constituinte e os poderes de constituição” (Bragança de 

Miranda, 1994: 90). 

No mesmo sentido, Flusser apresenta-nos o conceito de meta-programa (que 

desenvolveremos na secção seguinte) dizendo que “a hierarquia de programas está 

aberta para cima” (1998: 46). 

A linguagem, tal como os mais variados programas, é o que está entre. A 

linguagem medeia a relação entre o constituído e o constituinte, mas em relação a uma 

experiência concreta que fica entre o passado e o futuro (Arendt, 1961)28. 

É no capítulo destinado à constituição do quadro da experiência que Bragança de 

Miranda apresenta a ideia dos procedimentos estratográficos29 do imaginário. “Sendo 

uma guerra que passa em primeiro lugar pela escrita (teorias, metáforas, interpretações 

de todo o género), deduz-se daí que dar visibilidade ao quadro equivale a escrevê-lo. 

Tem de se pensar essa escrita como uma primeira forma de realização do quadro da 

constituição” (Bragança de Miranda, 1994 : 122). Sublinhando que a intervenção 

estratográfica é local e concreta, Bragança de Miranda recorre à “lógica de la trace” de 

Derrida (1967) para sustentar que a escrituralização primária da experiência atravessa os 

mais variados programas. “A lógica imparente de la trace funciona, portanto, na 

impureza do constituído; tudo ocorre na contaminação, confundindo-se com as 

estratigrafias onde a trace se diferencia, repetindo-se. E que se repete, pluralizando-as e 

instabilizando-as” (Bragança de Miranda, 1994: 124). 
                                                           
28 A autora propõe que o homem vive no intervalo entre passado e futuro e que o tempo não é um fluxo 
de sucessão ininterrupta, “está quebrado a meio, no ponto onde “ele” se ergue; e o lugar onde “ele” não 
está é o presente tal como habitualmente o entendemos, mas antes um hiato no tempo, ao qual o seu “eu” 
permanente combate, a sua oposição ao passado e ao futuro, outorga existência. Só porque o homem está 
inserido no tempo e apenas na medida em que mantém a sua posição, é que o fluxo do tempo indiferente 
se divide em passado, presente e futuro”. O hiato onde se situa o homem é semelhante a um 
paralelogramo de forças que resultam numa terceira força, a resultante diagonal. “Esta força diagonal, de 
origem conhecida e direcção determinada pelo passado e pelo futuro, mas cujo possível fim se pede no 
infinito, é a metáfora perfeita para a actividade do pensamento” (Arendt, 1961: 24-26). 
29 A experiência histórica tem por base vários estratos que devem ser pensados como séries com 
temporalidade e organização própria. Política, estética, ciência e ética são as estratigrafias apontadas por 
Miranda (1994: 153). 
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O conceito a que Derrida dá no nome de escrita, é mais abrangente do que a 

ciência da gramatologia. Engloba as condições para o pensamento, para a sua 

transmissão através da linguagem inscrita, da pictografia ou da ideografia, da 

coreografia, da cinematografia e ainda da escrita musical, atlética, militar e política. A 

escrita não se limita a um sistema de notação, mas refere-se à essência e ao conteúdo 

dessas actividades. “É também neste sentido que o biólogo fala hoje da escrita e pro-

grama, a respeito dos processos mais elementares da informação na célula viva. Enfim, 

quer tenha ou não limites essenciais, todo o campo coberto pelo programa cibernético 

será campo da escrita” (Derrida, 1967: 11). A noção de traço, de grama ou de grafema 

são conservados pela teoria cibernética como denúncia da sua pertença histórico-

metafísica. 

O carácter total do grama estaria inscrito no homem e no universo, sustenta 
Derrida.  

 

 

Antes mesmo de ser determinado como humano (juntamente 
com todos os caracteres distintivos que sempre foram atribuídos 
ao homem, e com todo o sistema de significações que implicam) 
ou como a-humano, o grama – ou o grafema – assim 
denominaria o elemento. Elemento sem simplicidade. Elemento 
– quer seja entendido como o meio ou como o átomo irredutível 
– da arqui-síntese em geral, daquilo que deveríamos proibir-nos 
a nós mesmos de definir no interior do sistema de oposições da 
metafísica, daquilo que portanto não deveríamos nem mesmo 
denominar a experiência em geral, nem tampouco a origem do 
sentido em geral (Derrida, 1967: 11). 

 

O grama representa também o primeiro momento da duplicação, onde o 

suplemento se torna suplemento do suplemento. Neste processo repetitivo, é condição 

que a escrita seja uma representação. A linguagem é todo um sistema de diferenças 

entre o representado e o representante, o significado e o significante, a presença simples 

e a sua reprodução, a representação pura ou Vorstellung e a re-presentação (repetição ou 

reprodução da representação e representação imaginária) ou Vergegenwärtigung (Cf. 

Derrida, 1967b: 54-58). 

Apesar de a voz ser associada a uma “idealidade”, na medida em que é o 

“elemento em que a fenomenalidade não tenha a forma da mundanidade”, e os signos 

fónicos valorizados porque “o sujeito que os profere (está) na proximidade absoluta do 
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seu presente”, é impossível não registar que a presença imediata da voz se apaga no 

momento em que é produzida. (Cf. Derrida, 1967b: 85-86). 

Por isso, interroga-se Derrida sobre o modo de implicação da escrita “- nome 

corrente dos signos que funcionam apesar da ausência total do sujeito, por (além) da sua 

morte -” no movimento da significação da palavra “viva”. Porque não poderão, palavra 

e escrita, serem pensadas a partir da mesma abertura, insiste (Derrida, 1967b: 104). A 

resposta reside na forma, que “continua a ser a forma de um sentido e este abre-se 

unicamente na intencionalidade que conhece a relação com o objecto. A forma é apenas 

o vazio e a intenção pura desta intencionalidade” (Derrida, 1967b: 110).  

Apesar da valorização da voz, Derrida admite que o programa é aquilo que, por 

escrito, torna possível a significação. Esta posição foi inspirada na concepção de 

Heidegger, que, vê a língua como “o mundo intermediário entre o espírito humano e os 

objectos. A língua é expressão deste entremeio do sujeito e do objecto” (Heidegger, 

1962: 32)30. Heidegger retém da definição de Humbolt a ideia da língua como expressão 

de um interior – a alma – por um exterior – a voz e a escrita, notando ainda que 

Humboldt não determina o carácter da fala. Referindo-se aos princípios tecno-

calculadores dos computadores gigantes, Heidegger estabelece uma identificação entre 

falar, dizer e mostrar para apontar a transformação da língua. A nova direcção é 

determinada pelas “possibilidades técnicas de produção formal de sinais, produção que 

consiste em executar uma série contínua de decisões sim-não com a maior rapidez 

possível” (Heidegger, 1962: 36). 

O sinal, como mensagem e instrução de algo que não se mostra, adquire poder 

representativo. 

 

Com a dominação absoluta da técnica moderna cresce o poder – 
tanto a exigência como a eficácia – da língua técnica adaptada 
para cobrir a latitude de informações mais vasta possível. É 
porque se desenvolve em sistemas de mensagens e de 
sinalizações formais que a língua técnica é a agressão mais 
violenta e mais perigosa contra o carácter próprio da língua, o 

                                                           
30 Por sua vez, Heidegger recorre a Humboldt: “quando na alma desperta verdadeiramente o sentimento 
de que a língua não é simplesmente um meio de troca com vista ao acordo recíproco, mas que ela é um 
verdadeiro mundo que o espírito é obrigado a pôr entre si e os objectos pelo trabalho interno da sua força, 
então ela (a alma) está no bom caminho para se encontrar sempre mais nela (a saber, na língua como 
mundo) e a investir-se nela” (Heidegger, 1962/1995: 31-32). 
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dizer como mostrar e fazer aparecer o presente e o ausente, a 
realidade no sentido mais lato (Heidegger, 1962: 37). 

 

 Heidegger sublinha que este ataque da língua técnica à língua natural (a que o 

autor chama língua de tradição) constitui um atentado à essência humana, que aprende 

através da língua. 

A emergência da “escrita como suporte-em-geral do trabalho sobre o mundo” 

configura um modo de “programação do mundo da experiência, que concretiza os 

projectualismos dentro de projectos realizáveis”, mas também a “anagramação da 

experiência do mundo, que corresponde ao trabalho da imaginação, a partir da qual se 

criam os projectos e a própria diversidade dos possíveis” (Bragança de Miranda, 1994: 

159). 

A ideia de anagrama, que consiste na troca de lugar das letras podendo gerar ou 

não novas palavras a partir de um grafema (exemplo: amor gera Roma, amro, maro, 

armo, mora) serve-nos para sublinhar a elevada capacidade para reconversão de funções 

e dinâmica deste sistema, aqui evidente na linguagem. Formados pelos mesmos 

elementos, mudando apenas a sua ordem, os anagramas ilustram a multiplicidade de 

combinações, que também ocorrem nos programas informáticos. Ambos são metáforas 

dos dispositivos de poder que, sem posição definida, permeiam toda a sociedade. 

Ainda no domínio da linguagem, Wittgenstein propõe jogos de linguagem, em 

que os produtores tomam as funções de funcionários e os proprietários se tornam 

programadores, para ilustrar a aprendizagem da fala ou, poderíamos acrescentar, das 

técnicas de programação. 

 

A expressão jogo da linguagem deve aqui realçar o facto 
de que falar uma língua é uma parte de uma actividade ou de 
uma forma de vida. 

Imagina a multiplicidade dos jogos de linguagem nestes 
exemplos e em outros: 

 

Dar ordens e agir de acordo com elas –  

Descrever um objecto a partir do seu aspecto ou das suas 
medidas –  
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Construir um objecto a partir de uma descrição 
(desenho)-  

Relatar um acontecimento –  

Fazer conjecturas sobre o acontecimento – 

Formar e examinar uma hipótese – 

Representação dos resultados de uma experiência através 
de tabelas e diagramas – 

Inventar uma história; lê-la –  

Representação teatral –  

Cantar numa roda –  

Resolver adivinhas –  

Fazer uma piada; contá-la –  

Resolver um problema de aritmética aplicada –  

Traduzir de um língua para outra –  

Pedir, agradecer, praguejar, cumprimentar, rezar 
(Wittgenstein, 1922: 189-190).  

  

Além da apropriação da fala, os jogos de linguagem permitem a apropriação do 

mundo, uma ideia evidenciada quando o autor associa a concepção de linguagem a 

forma de vida. “Quando os jogos de linguagem se alteram, há uma modificação nos 

conceitos e, alterando-se os conceitos, os significados das palavras mudam também” 

(Wittgenstein, 1969: 31)31. É uma concepção que coloca a linguagem próxima da 

cultura à qual está ligada, o que representa uma evolução do pensamento de 

Wittgenstein em relação ao Tractatus, a sua obra de juventude32. O autor relaciona a 

linguagem com a capacidade de conhecer, sendo a certeza uma das categorias do 

conhecimento. “Se, por exemplo, alguém disser “Eu não sei se existe uma mão aqui”, 

poderia dizer-se-lhe “Observa melhor”. – Essa possibilidade de cada um se convencer 

faz parte do jogo de linguagem. Representa uma das duas características essenciais” 

(Wittgenstein, 1969: §3, 11). 

                                                           
31 § 65; as alterações à tradução são de Maria Filomena Molder 
32 Publicado em 1921, o Tractatus centra-se sobre a linguagem e os seus limites. Entre outras ideias, 
consigna que a linguagem: tem a função de descrever a realidade, pois nada pode existir fora da 
linguagem; é dominada pela Lógica, sendo um espelho à imagem do mundo; identifica-se com o 
pensamento; para ter sentido é um conjunto de proposições que descrevem um estado de coisas possível e 
as expressões que não descrevem um estado possível não figuram nada, por isso, a linguagem não tem 
sentido. 
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Em Da Certeza, Wittgenstein declara que a linguagem é fruto da nossa 

aprendizagem da fala. “É que ‘Eu sei’ parece descrever um estado de coisas que garante 

como um facto aquilo que é conhecido. As pessoas esquecem-se sempre da expressão 

‘Eu pensava que sabia’” (Wittgenstein, 1969: §12, 17). 

Wittgenstein propõe a metáfora da Linguagem como cidade. A linguagem 

científica, como a notação da Química ou do cálculo infinitesimal, representa os 

subúrbios do burgo; a cidade é como um labirinto (que faz esquecer a quem nele entra o 

caminho da saída), com travessas, largos, casas antigas, modernas e reconstruídas; em 

torno da cidade de traços antigos estão novos bairros, com ruas e casa uniformes. 

Derrida aborda as matemáticas teóricas para salientar que a sua escrita nunca 

esteve limitada pelas associações à fonética. O autor entra num paradoxo quando 

classifica as escritas da ciência simultaneamente de “alienação absoluta. A autonomia 

do representante torna-se absurda: atingiu o seu limite e rompeu com todo o 

representado” (Derrida, 1967: 371) e de ser “a mais racional e mais eficaz das máquinas 

científicas; já que não responde mais a nenhum desejo, ou antes, ela significa a sua 

morte ao desejo” (Derrida, 1967: 382). 

O autor lembra que nas cidades da Antiguidade, centros de poder político, a voz 

era o elemento essencial para transmissão das leis. A Antiguidade seria um momento da 

história do mundo em que a escrita teria “uma função segunda e instrumental: tradutora 

de uma fala plena e plenamente presente (presente a si, a seu significado, ao outro, 

condição mesma do tema da presença em geral), técnica ao serviço da linguagem, 

porta-voz (porte-parole), intérprete de uma fala originária que nela mesma se subtrairia 

à interpretação” (Derrida, 1967: 9). 

Já nas cidades da modernidade assiste-se a um monopólio da escrita. Derrida 

recorre a Rousseau para recuperar uma nova lógica do suplemento: a escrita como 

potência de representação. 

 

O sistema do contrato social, que se funda sobre a existência de 
um momento anterior à escrita e à representação, não pode, 
porém tornar-se imune à ameaça da letra. É por isso que, 
obrigado a recorrer à representação, o “corpo político, como o 
corpo do homem, começa a morrer desde o nascimento, e traz 
em si mesmo as causas da sua destruição (Livro II, cap.XI, 
p.424. O capítulo XI do Livro III, “Da morte do corpo político”, 
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abre todos os desenvolvimentos sobre a representação). A 
escrita é a origem da desigualdade. É o momento em que a 
vontade geral – que nela mesma não pode errar - cede lugar ao 
juízo, que pode arrastá-la às seduções das vontades particulares. 
Cumprirá pois separar nitidamente a soberania legislativa do 
poder de redigir as leis (Derrida, 1967: 363). 

 

Numa transposição da ordem do político para o gráfico, Derrida aponta que a 

escrita fonética é um suplemento da representatividade e uma grande alteração na 

estrutura da representação. Tal como Flusser, também Derrida sustenta que a imagem, 

nas suas palavras, a pictografia directa ou os hieróglifos, já representa uma coisa da qual 

é possível extrair um significado. Mas ao contrário de Flusser, Derrida valoriza o facto 

de a escrita deixar de remeter ao seu conceito e de ter simplesmente um significado 

fonético (Derrida, 1967: 368). Apesar de mais adiante na obra considerar a escrita que 

rompeu com a phoné como mais racional e eficaz cientificamente, Derrida sublinha a 

racionalidade da escrita fonética: “A escrita naturaliza a cultura. Ela é esta força pré-

cultural agindo como articulação na cultura, empregando-se a apagar nesta uma 

diferença por ela aberta. A racionalidade política – a racionalidade de facto, e não 

aquela cujo direito o Contrato Social descreve – favorece ao mesmo tempo, no mesmo 

movimento, a escrita e a dispersão” (Derrida, 1967: 369). 

Ao reler a obra de Rousseau, que condena a escrita, Derrida aponta o jogo da 

representação por ela potenciada, em termos que remetem para Wittgenstein. “Há 

efetivamente jogos na festa pública mas nenhum jogo, se se entende por este singular a 

substituição dos conteúdos, a troca das presenças e das ausências, o acaso e o risco 

absoluto” (Derrida, 1967: 375). 

A escrita não será mais uma mera representação da fala, propondo Derrida uma 

escrita-jogo social: “A escritura é o mal da repetição representativa, o duplo abrindo o 

desejo e re-(s)-guardando o gozo (...). A escrita representa (em todos os sentidos desta 

palavra) o gozo. Ela joga o gozo, torna-o ausente e presente. Ela é o jogo” (Derrida, 

1967: 381). Com o objectivo de uma total independência da escrita, Derrida defende a 

morte da fala para que se desse a origem da linguagem e de uma escrita livre de 

representar uma presença. 

Já aqui referimos que Platão considerava que “o estudo das palavras não revela 

nada sobre a verdadeira natureza das coisas porque a esfera das ideias é independente 
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das representações na forma de palavras” (Nöth, 1995: 30); donde se depreende os 

signos verbais serem representações incompletas da natureza das coisas e que as 

cognições apreendidas por este meio são indirectas, logo, inferiores, às directas. 

Durante a Idade Média, o critério para a construção do saber da cultura ocidental 

estava assente na semelhança, que se caracterizava por quatro formas essenciais: 

convenientia, aemulatio, analogia e simpatia33. O signo era validado pela semelhança 

ao objecto referente, uma vez que “procurar o sentido é trazer à luz o que se assemelha. 

Procurar a lei dos signos é descobrir as coisas que são semelhantes. A gramática dos 

seres é a sua exegese” (Foucault, 1966: 85). A disposição dos signos era, então ternária, 

sendo num primeiro momento constituída pela marca em si (significante), num segundo 

momento para o conteúdo designado por elas (significado) e, num momento final, para 

as semelhanças que se estabelecem entre as marcas e as coisas (objecto referido). 

A partir do século XVII, com a ciência a introduzir alterações na forma de 

utilizar a linguagem e com a escola semiótica de Port-Royal a excluir a referência ao 

exterior da definição de signo, a representação torna-se no novo princípio do signo. 

Domina agora uma lógica binária, com base na ideia da coisa que representa 

(significante) e da coisa representada (significado). “A partir da idade clássica, o signo é 

a representatividade da representação enquanto representável” (Foucault, 1966: 119), 

enquanto a análise do sentido e da significação ocupa o pensamento moderno. A 

linguagem adquire uma nova função, a da representação. “Ela (linguagem) está para o 

pensamento e para os signos como a álgebra para a geometria: substitui a comparação 

simultânea das partes (ou das grandezas) por uma ordem de que se deve percorrer os 

graus uns após os outros. É neste sentido estrito que a linguagem é análise do 

pensamento: não simples corte, mas instauração do acto” (Foucault, 1966: 136). 

                                                           
33 A primeira forma de similitude é a convenientia para designar as coisas que, de tão próximas entre si, 
chegam a confinar e a tocar-se, está relacionada com o espaço e o ajustamento; a aemulatio já está liberta 
da lei do lugar e da conveniência espacial e apresenta-se como um reflexo que envolve o semelhante e por 
duplicação pode desenvolver-se até ao infinito; a analogia sobrepõe a convenientia e a aemulatio, pois 
permite o confronto dos semelhantes no espaço, embora estabeleça ajustamentos, nexos e aproximação, 
permitindo construir um infinito número de parentescos; a quarta e última forma de semelhança é a 
simpatia que opera livremente, constituindo mesmo o princípio da mobilidade. A simpatia pode 
transformar devido à sua capacidade de assimilar, isto é, de tornar as coisas idênticas umas às outras, de 
misturá-las e de fazê-las perder a sua individualidade (Foucault, 1966: 74-79). 
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O cartesianismo filosófico não veio excluir a comparação, pela medida e pela 

ordem, da organização do pensamento34. A ordenação de naturezas simples pela 

mathesis (ciência da medida e da ordem, da qual a álgebra é um método universal) e de 

representações complexas pela taxonomia (através da instauração de um sistema de 

signos) veio constituir o cerne de um espaço de empiricidade, condenado a desaparecer 

no início do século XIX. Naquele centénio, a pesquisa pela regularidade histórica das 

coisas substitui, de acordo com Foucault, o paradigma da representação. 

 

Pode-se apreender agora qual seja a unidade sólida e cerrada da 
linguagem na experiência clássica. É ela que, mercê do jogo de 
uma designação articulada, introduz a semelhança na relação 
proposicional, isto é, num sistema de identidade e de diferenças 
tal como é fundado o verbo ser e manifestado pela rede dos 
nomes. A tarefa fundamental do “discurso” clássico consiste em 
atribuir um nome às coisas e por esse nome nomear o ser delas. 
Durante dois séculos, o discurso ocidental foi o lugar da 
ontologia (Foucault, 1966: 173-174). 

 

Uma evolução corroborada por Blumenberg (1966: xx), para quem o modelo 

mecanicista de explicação da natureza veio reocupar com a vontade a posição do 

modelo nominalista. O autor conclui ainda da importância do mundo como modelador 

do modo de comportamento humano.  

Devemos lembrar o contributo de Peirce para a definição deste conceito: 

representar é estar no lugar de outro. “O signo é aquilo que, sob determinado aspecto, 

representa alguma coisa para alguém, criando em sua mente um universo equivalente. 

Nessa operação é gerado o interpretante. Aquilo que o signo representa é denominado 

objecto. Representação caracteriza-se pela relação entre o signo e o objecto” 

(Gambarato, 2005). A relação inter-determinante entre os seguintes elementos signo-

objecto-interpretante vem definir o processo de representação. Porque o pensamento se 

processa ininterruptamente através de signos, também o conhecimento é por eles 

determinado.  

                                                           
34 Descartes apresenta uma tentativa de instauração de um método com base na razão objectiva 
constituído em quatro fases: inventário das evidências, tendo por verdadeiro unicamente aquilo que for 
claro e distinto; análise de cada hipótese através da sua divisão em parcelas tão pequenas quanto possível; 
sintetizar as conclusões por ordem de complexidade; verificar a investigação. 
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As teorias das ciências cognitivas, que operam ao nível semiótico da cognição, 

entendem, de igual modo, a representação como algo que está no lugar de outra coisa. 

Por outras palavras, “é algum tipo de modelo da coisa (ou coisas) que ela representa. 

Esta descrição implica a existência de dois mundos relacionados mas funcionalmente 

separados: o mundo representado e o mundo representante” (Gambarato, 2005). Está 

desenhada a proximidade entre a mente e a língua35.  

Daqui retemos que a representação constitui uma delegação de poder, embora 

temporário, a alguém, na medida em que este é instituído representante num 

determinado contexto.  

Os programadores, assim como os críticos e os criadores, aparecem cada vez 

mais frequentemente (nos meios de comunicação social) como representantes das áreas 

culturais em que se especializaram, das suas instituições, dos programas que 

construíram.  

 

 

I.3. Meta-programa: do rizoma à rede 

 

 O programa de controlo, que pode perpassar pelo grafema ou pela programação 

informática, tem vários níveis de leitura e intensidade porque as relações de autoridade 

estão omnipresentes nas várias formas de organização social. As relações de controlo 

são ubíquas e podem constituir uma grelha para analisar a vida humana. As relações de 

poder assumem, depois, as mais diversas dramaturgias enquanto famílias, relações 

amorosas, empresas e política (Marina, 2008).  

 O discurso político é o mais abrangente porque envolve todo o espaço da polis 

no sentido grego, incluindo a linguagem, corpos e objectos. Um dos desafios do poder – 

                                                           
35 “Compreender o discurso leva a um modelo da situação em discussão, que é uma representação 
relacionada com o resultado de perceber ou imaginar a situação” (Johnson-Laird, 1994: 191). Os modelos 
mentais de pensamento probabilístico desenvolvidos por Johnson-Laird incluem-se entre as teorias que 
operam ao nível da compreensão verbal. A psicologia cognitiva foi buscar inspiração à metáfora do 
computador e da informática para propor que o controlo é operado por níveis, conforme veremos na 
próxima secção. Ulric Neisser (1976) sustentou que operações mentais como a memória requerem um 
controlo hierarquicamente superior. Já no âmbito da neurologia, António Damásio (1996, 2000, 2003) 
formula hipóteses de trabalho para a criação da mente pelo cérebro, um super-centro de sistemas, sendo 
cada sistema composto por uma interligação de regiões corticais e núcleos subcorticais, por sua vez 
substituídos por circuitos locais, formados por neurónios; todas as ligações são feitas por sinapses. 
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cujas muitas definições serão apresentadas na parte 3 – consiste na concretização do 

desejo do sujeito que, quando não é auto-referente, depende sempre da acção do outro. 

Ou da sua inibição. Logo, somos colocados num terreno eminentemente social. Desde já 

registamos que o poder visa a abertura de possibilidades para uma realização efectiva, 

reflectindo-se na expansão máxima da minha liberdade e na restrição sucessiva da do 

Outro. Como está em causa a captura da totalidade da vida humana através do 

imaginário, das suas técnicas e pressupostos, falamos de uma meta-política. 

 O carácter rizomático do programa leva-nos de novo a recorrer à metáfora do 

computador36 e principalmente à proposta de Flusser sobre o dispositivo fotográfico 

para ilustrar os mecanismos de controlo que atravessam o nosso objecto. Adoptamos o 

aparelho fotográfico como medium modelo para a análise da interacção mediada por 

computador porque fornece uma perspectiva sistémica interactiva do jogo do homem 

contra a câmara. Assim, a relação de interactividade entre o homem e o aparelho 

(durante o jogo) e o meta-programa envolvente verifica-se na fotografia, mas também 

nos restantes media (computador, vídeo, cinema, televisão). O jogo contra os aparelhos 

no âmbito de um programa e um meta-programa37 é uma metáfora da vida 

contemporânea.  

Deleuze e Guattari conceberam a imagem de uma árvore-raíz38, com um 

sistema-radícula ao qual vem juntar-se um conjunto de raízes secundárias amplamente 

desenvolvidas. O bolbo é um rizoma. “O rizoma em si mesmo tem formas muito 

diversas, desde a extensão superficial ramificada em todos os sentidos até às concreções 

em bolbos e tubérculos (…). Há o melhor e o pior no rizoma: a batata e a grama, a erva 

daninha” (Deleuze e Guattari, 1976: 15). 

Transposto para a gramática, o rizoma é um método que “só pode analisar a 

linguagem ao descentrá-la noutras dimensões e noutros registos. Uma língua não se 
                                                           
36 Aceitamos que o conceito de controlo pode ser aplicado tanto a máquinas como ao ser humano. Mente 
humana, cérebro e computador são instâncias de um mesmo tipo de sistema, altamente hierarquizado, 
cujo comportamento é determinado pelo fluxo interno de informação. Nas três instâncias o processamento 
da informação ocorre ao nível do “software”, embora não possamos esquecer que a mente não é o 
cérebro, nem o cérebro é um computador. 
37 Na informática, tal como na metáfora de Flusser, existem programas que escrevem ou manipulam 
outros programas, através de uma linguagem objecto, designada metalinguagem. Uma linguagem de 
programação (ex: COBOL, Visual Basic, Pascal) torna-se na sua metalinguagem por um processo de 
reflexão e porque a sua linguagem o permite seja recorrendo às API (Application Programming 
Interfaces) ou pela expressão dinâmica de partes do texto com comandos de programação (DLL). 
38 Imagem apresentada por Gilles Deleuze e Feliz Guattari em Rhizome (1976). O texto veio a constituir a 
introdução de Mille Plateaux (1980). 
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fecha nunca sobre si mesma, senão numa função de impotência” (Deleuze e Guattari, 

1976: 17). Na perspectiva do poder em sociedade, o rizoma interliga artes, ciências e 

lutas sociais.  

Deleuze e Guattari apontam os princípios do rizoma: conexão e heterogeneidade, 

porque qualquer ponto do rizoma pode e tem de ser ligado a outro; multiplicidade, 

quando o múltiplo é tratado como variável segundo as dimensões consideradas; ruptura 

assignificante, pois pode ser interrompido em qualquer sítio e volta a prosseguir em 

qualquer das suas linhas; cartografia e da decalcomania, porque o rizoma não segue um 

modelo genético ou uma estrutura profunda, que são princípios de decalque. O rizoma 

não visa uma descrição ou a exploração de algo já existente. O rizoma é mapa. “Se o 

mapa se opõe ao decalque é porque está completamente voltado para uma 

experimentação directa sobre o real. O mapa não reproduz um inconsciente fechado 

sobre si mesmo, constrói-o. Concorre para a conexão dos campos, para o 

desbloqueamento dos corpos sem órgãos, para a sua abertura máxima sobre um plano 

de consistência” (Deleuze e Guatarri, (1976: 29).  

O conceito de projecto, ou de vários projectos em simultâneo – que também 

podem constituir uma lógica de programação -, aproxima-se do de rizoma no sentido em 

que partilha todas as características acima enumeradas. Integra-se ainda uma lógica de 

relacionamento que terá no meta-programa de Flusser a sua expressão última. 

Na sua análise sobre o aparelho fotográfico, Flusser (1998) explica que a câmara 

se caracteriza por estar programada para captar imagens técnicas através da 

manipulação do fotógrafo. Este programa manifesta-se nas categorias de possibilidades 

inscritas no aparelho. No entanto, o programa do aparelho nunca será totalmente 

dominado pelo homem, excepto este seja funcionário da produtora de câmaras. A 

intenção do aparelho não é modificar o mundo, mas a vida do homem. Flusser chama 

caixa negra a um complexo sistema. 

 

O negrume da caixa é o seu desafio, porque, embora o fotógrafo 
se perca na sua barriga negra, consegue, curiosamente, dominá-
la. O aparelho funciona, efectiva e curiosamente, em função da 
intenção do fotógrafo. Isto porque o fotógrafo domina o input e 
o output da caixa: sabe com que “alimentá-la” e como fazer para 
que ela cuspa fotografias (Flusser, 1998: 44). 
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O fotógrafo, segundo Flusser, limita-se a brincar, manipular, olhar para dentro 

do aparelho e explorar novas potencialidades até então ignoradas, mas permitidas pelo 

imenso programa da câmara. É uma luta do homem contra a máquina ou um jogo 

constante para ludibriar o aparelho e conseguir dobrá-lo às suas intenções. 

O programa do aparelho é dominado pelo programa da fábrica; este é abrangido 

pelo programa do parque industrial; que, por sua vez, é integrado no programa 

económico-social e num nível mais amplo, o programa político-cultural (responsável 

pelos aparelhos económicos, culturais e ideológicos, entre outros). “Não pode haver um 

‘último’ aparelho, nem um ‘programa de todos os programas’. Isto porque qualquer 

programa exige um meta-programa para ser programado” (Flusser, 1998: 62) e assim 

até ao infinito do domínio. A hierarquia dos programas está “aberta para cima” e cada 

programa actua em função dos interesses do programa que o domina.  

Devemos acrescentar que à crítica de fotografia caberia a tarefa de revelar o 

desvio das intenções humanas pelos aparelhos ao questionar: “até que ponto conseguiu 

o fotógrafo apropriar-se da intenção do aparelho e submetê-la à sua própria? Que 

métodos utilizou: astúcia, violência, truques? Até que ponto conseguiu o aparelho 

apropriar-se da intenção do fotógrafo e desviá-la para os propósitos nele programados?” 

(Flusser, 1998: 62). As melhores fotografias seriam, pois, as que representassem a 

vitória do homem sobre a máquina. O conceito das redes enquanto princípio dominante 

de organização social levanta a questão do lugar do sujeito nas sociedades 

contemporâneas. Será que o homem, na sua actividade profissional, ludibria o programa 

em que se insere? E nas várias esferas em que se move (académico, desportivo, social, 

emocional), será que ludibria a máquina globalizante? Com que frequência o faz?  

A metáfora das redes tem igualmente sido considerada motivo do processo de 

globalização, uma vez que as redes produzem ligações horizontais, complexas e 

dinâmicas no espaço e tempo, relacionando pessoas, objectos e tecnologias (Cf. Duarte, 

2006: 54). Cada ser humano desempenha uma função que se insere num âmbito mais 

globalizante, seja numa organização económica, profissional ou social, com códigos 

definidos e objectivos determinados, estabelecidos por alguém hierarquicamente 

superior. Os fins são alvo de uma constante revisão e de reajustamentos, como o 

provam as frequentes reestruturações das empresas. 

Flusser conclui que os programadores de um programa são funcionários de um 

meta-programa (fábrica, parque industrial, económico-social, político-cultural), em 
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função do qual trabalham. O programador de sistemas adquire no mundo pós-industrial 

o poder que outrora, no mundo industrial, pertencia aos proprietários das máquinas. A 

capacidade de fazer permutar símbolos programados, que é, a essência da programação, 

permite aos programadores exercer poder sobre quem é afectado pelos seus objectos. 

Esta cadeia de poder caracteriza um novo imperialismo:  

 

O jogo com os símbolos passa a ser um jogo de poder. Trata-se, 
porém, de um jogo hierarquicamente estruturado. O fotógrafo 
exerce poder sobre quem vê as suas fotografias, programando os 
receptores. O aparelho fotográfico exerce poder sobre o 
fotógrafo. A indústria fotográfica exerce poder sobre o aparelho. 
E assim ad infinitum. No jogo simbólico do poder, este dilui-se e 
desumaniza-se. Eis o que são a “sociedade informática” e o 
“imperialismo pós-industrial” (Flusser, 1998: 47). 

 

A actividade de programação e controlo é dominante na nova sociedade. Flusser 

considera que são os aparelhos que desempenham a actividade de produção e 

armazenamento de símbolos, uma tarefa que não é sinónimo de trabalho, mas de acção. 

“Querer definir os aparelhos é querer elaborar categorias apropriadas à cultura pós-

industrial que está a surgir” (Flusser, 1998: 42). A produção de símbolos39 é, além da 

expressão linguística, uma manifestação de poder. 

                                                           
39 Os sistemas culturais são constituídos por símbolos estruturados e agrupados em códigos, assim como 
pelas condições da sua utilização, manutenção e mudança. São um dos quatro subsistemas que integram a 
teoria do sistema geral de acção. Este é composto pelos subsistemas: social, cultural, personalidade e 
organismo comportamental. A proposta de Parsons (1951) implica que cada subsistema tenha a função de 
regular uma determinada área primária de acção do ser humano. Assim, o subsistema social regula a 
função primária de integração, o subsistema de personalidade a da realização de objectivos e o subsistema 
de organismo comportamental regula a adaptação. Sublinhamos que o subsistema cultural regula a função 
de manutenção de padrão, e que neste processo se destaca a avaliação dos valores, como factores 
indicativos da regulação das alterações nas unidades sociais. Note-se que os sistemas culturais não 
correspondem aos sistemas sociais em que se incluem as sociedades.  

A perpetuação do sistema social, e consequente dificuldade em explicar as mudanças sociais, é uma das 
principais críticas apontadas a Talcott Parsons e à sua teoria da acção.  

Luhmann, inicialmente aluno de Parsons e mais tarde dissidente da sua escola, propõe que a evolução do 
sistema social se faça através da capacidade deste de transformar o que não é organizado numa 
complexidade organizada. Luhmann fala de uma evolução interna para explicar a evolução social. “Para 
lidar com um ambiente hipercomplexo, (os sistemas sociais) devem aumentar a sua complexidade interna, 
e fazem-no através da replicação da diferença entre o sistema e o ambiente dentro do sistema” (Luhmann, 
1995: xxxv). 

A teoria dos sistemas assume, por um lado, que o sistema como um todo é operativamente fechado sobre 
a comunicação e, por outro, que os sistemas funcionais que emergem na sociedade comportam um 
princípio de fechamento operativo, por isso, vão dispor de estruturas comparáveis apesar das diferenças 
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Flusser sustenta que a escrita se situa aquém das imagens e considera-a como o 

metacódigo da imagem. A invenção da escrita representa, então, um afastamento do 

mundo concreto, uma vez que a capacidade de abstrair todas as dimensões permite-lhe 

codificar e decifrar textos, mas não permite conceptualizar. A representação dos 

conceitos ou ideias está reservada à imagem; a análise de imagens é feita em textos.  

 

A hipótese aqui defendida é esta: a invenção do aparelho 
fotográfico é o ponto a partir do qual a existência humana vai 
abandonando a estrutura do deslizamento linear, próprio dos 
textos, para assumir a estrutura do salto quântico, próprio dos 
aparelhos. O aparelho fotográfico, enquanto protótipo, é o 
patriarca dos aparelhos (Flusser, 1998: 86-87). 

 

O autor recorre ao conceito de os instrumentos como modelos de pensamento 

inventados a partir do corpo humano, facto que posteriormente o homem esqueceu. Este 

modelo aplica-se ao corpo humano, à sociedade humana e ao mundo, na senda da 

filosofia da máquina surgida no século XVIII e base para a crítica à ciência, política, 

psicologia e arte. 

No mundo da fotografia, do qual já referimos o domínio do programa, tudo 

acontece inevitavelmente. Flusser considera o universo fotográfico como vazio e 

absurdo. Expondo o argumento que conduz à sociedade programada, Flusser fala de um 

universo onde  

 

todas as decisões passam a ser funcionais, isto é, tomadas ao 
acaso, sem propósito deliberado. Os conceitos programados nos 
aparelhos, que originariamente significavam intenções humanas, 
deixaram de as significar. Passaram a ser auto-significantes. São 
vazios os símbolos com os quais joga o aparelho. Este não 
funciona em função de uma intenção deliberada, mas 
automaticamente, girando em ponto morto. E todas as 
virtualidades inscritas no seu programa, inclusive a de produzir 
outros aparelhos ou a de se autodestruir, realizar-se-ão 
necessariamente (Flusser, 1998: 89). 

 

                                                                                                                                                                          

factuais entre si (Luhmann, 2000: i). Esta organização por funções e reguladora em relação aos restantes 
subsistemas invoca o meta-programa. 
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O modelo do universo fotográfico de Flusser cruza-se com o modelo filosófico 

de rede, inspirado na botânica, de Deleuze e Guattari, uma vez que está em causa uma 

produção inconsciente. Ambos apresentam grandes semelhanças com o mundo da 

informática. Na Internet, a estrutura de pontos e linhas pode-se ligar totalmente entre si, 

sem uma hierarquia ou ordem definida, podem ser trocados conteúdos de variada 

natureza e a ruptura produz novas ligações, sendo acentrável e não seguindo um modelo 

pré-definido nem adoptando uma estrutura de decalque.  

O conceito de rizoma serve-nos ainda de modelo para a rede40 artística, um 

sistema de interligação entre várias estruturas de nível nacional ou internacional com o 

objectivo de implementar projectos concretos. As redes implicam as noções de 

comunicabilidade e flexibilidade. 

Invocando a explicação de Postman sobre a capacidade de as metáforas criarem 

o conteúdo da nossa cultura, Babo (2002) acrescenta que o pensamento metafórico 

permite a apropriação através da figuratividade. “Neste alargamento o que se verifica é 

uma desapropriação que, por contágio, indistingue o literal do metafórico. Quer isto 

dizer que a generalização do uso metafórico de um termo dissolve a distinção entre 

conceito e figura. A rede tornou-se uma figura comum, um conceito generalizado” 

(Babo, 2002: 387). 

Ao sentido literal da rede, dotado da característica física da extensão, pois “a 

rede é feita de fios entrelaçados e ligados por nós”, Babo adita a imagem da trama ou 

teia aplicada ao texto. “A análise textual representa o texto como um tecido, como uma 

trança de vozes, de códigos múltiplos à vez entrelaçados e inacabados. Essa concepção 

herdada da metáfora da teia vem depor uma cerca linearidade frásica que estava muito 

presente numa anterior concepção narrativista”, que apenas aludia a encadeamento e 

sucessão (Babo, 2002: 387). 

 O texto em rede deve-se à configuração em livro, meio que inscreve o texto no 

circuito comunicacional e o fecha numa origem, destino, época e espaço (Cf. Babo, 

                                                           
40 A origem etimológica de “rede” reside em rete, que significa teia, trama. O termo aplica-se à malha 
têxtil até ao século XVII, mas nos dois séculos seguintes adquire uma nova dimensão: descreve um 
organismo cujos elementos interagem. O termo vai designar, no século XIX, vias de comunicação e, no 
século XX, será aplicado às novas tecnologias de informação e comunicação, onde a teia da Internet é um 
dos elementos. Maria Augusta Babo (2002: 387) aponta ainda a “extensão orgânica da ideia de rede, já 
que ela pode ser também sanguínea, nervosa, etc., apontando para a complexa interconexão das fibras, 
nervos, neurónios e fluxos de que é constituído o corpo vivo”. A metáfora da rede é aplicada a todo o tipo 
de fenómenos: económico, político, social e cultural. 
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2002: 388). Tal como o processo de apropriação da metáfora, a inscrição do texto na 

rede processa-se através de várias deslocações, uma das quais é a libertação de um 

fechamento, a outra é a possibilidade de retraçar o sentido entre o leitor e o autor, no 

âmbito dos diversos textos a que apela. “A dimensão reticular coloca o texto numa 

postura de constante reenvio. Quer dizer também que a capacidade de 

recontextualização agencia outros textos ao texto, operando uma existência dinâmica da 

rede, na medida em que a mobilidade em vez da fixação e da rigidez constituem o seu 

modo de existência preferencial” (Babo, 2002: 388-389). O sistema de reenvios 

reconfigura, pois, a noção de texto-em-si, uma vez que esse movimento de interpretação 

torna-se texto, originando novas formações discursivas de uma forma não hierarquizada 

nem estruturada. 

Segundo Babo, o hipertexto é o dispositivo que associa a textualidade 

heterotópica41 à configuração digital das redes. 

 

Enquanto dispositivo, a rede informática define-se por ausência 
de pontos nevrálgicos e nessa medida ela está muito próxima do 
rizoma, ligando o heterogóneo, desierarquizando e 
deslinearizando, anonimizando e infinitizando o texto, operando 
conexões entre texto, imagem, sonoridade, permitindo a 
realização, na escrita, de procedimentos como os de “enxertia” 
(…) Assim, o hipertexto não se limita a aparecer como uma 
tecnologia de substituição do livro/papel, mas assume-se antes 
como um novo paradigma conceptual de texto, que, por sua vez, 

                                                           
41 O conceito de heterotopias, delineado por Foucault em 1967, remete-nos para um local com um 
segundo nível de entendimento. Por oposição às utopias, onde os acontecimentos não têm uma relação 
com a realidade, Foucault propõe as heterotopias, onde são representados os acontecimentos numa dada 
cultura. O espaço continua, para este autor, e ao contrário do tempo, por dessacralizar, tendo sido a obra 
de Galileu (que fala de um espaço infinito e infinitamente aberto) um primeiro contributo neste sentido. 
Por esse motivo continuam por questionar as oposições espaço privado/ espaço público; família/espaço 
social; espaço de lazer/espaço de trabalho; espaço cultura/espaço útil. Foucault aponta as seguintes 
características: as “heterotopias de crise” são espaços onde decorrem actividades sagradas ou interditas, 
de cariz sobretudo individual; as “heterotopias do desvio” são locais para onde são enviadas pessoas cujo 
comportamento é considerado desviante (como prisões, hospitais psiquiátricos, clínicas de retiro); cada 
heterotopia funciona de uma determinada maneira numa dada sociedade, podendo assumir outros 
contornos noutra sociedade ou noutra fase evolutiva desta sociedade; as heterotopias convergem num 
único lugar real, vários locais considerados incompatíveis (ex: no teatro, no cinema ou no jardim - 
diferentes lugares alheios entre si); as heterotopias do tempo, como os museus, os arquivos/bibliotecas, 
acumulam num único local os registos, formas, gostos das épocas configurando os próprios uma marca do 
tempo, embora também estejam relacionadas com a abolição do tempo, como as feiras populares e 
instâncias balneares; as heterotopias de ritual ou purificação são espaços cuja admissão requer autorização 
(ex: sauna) ou abrem-se após o cumprimento de determinadas práticas (ex: prisão); as heterotopias 
apresentam a função de criar um espaço de ilusão que expõe como ilusório todo o espaço real ou a função 
de criar um espaço de compensação, que é outro (ex: colónia). 
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exprime um modelo de sociedade, descentralizada (Babo, 2002: 
389). 

 

Tal como o rizoma, as redes são sistemas abertos e amigos dos recém-chegados, 

uma vez que o seu desenvolvimento passa pela extensão no espaço e no tempo a novos 

elementos e numa configuração flexível; são policentradas, porque não seguem a 

dicotomia entre centro e periferias, mas são estruturadas e exigem princípios de 

regulação sistemática; são disposições de relação que encontram na comunicação e na 

troca os seus actos fundadores, em virtude de se alimentarem da diversidade das 

relações entre os elementos (Cf. Silva, 2004). A representação da rede não pode ser “a 

de uma estratigrafia com camadas sobrepostas de desigual importância: a rede é ou 

pretende ser uma organização horizontal, cobrindo com uma cerzidura de relações um 

dado meio” (Silva, 2004: 250), o que implica partilha dos códigos de comunicação 

(Babo, 2002: 389). 

A rede é dotada igualmente de capacidade de meta-relacionamentos ao interagir 

a partir de vários pontos e ao integrar diferentes meios de informação. Do mesmo modo, 

um dos seus perigos é a homogeneização e até a diluição do sujeito, uma vez que veio 

reconfigurar o lugar do sujeito apanhado nas suas malhas. “O sujeito não utiliza a rede, 

mas liga-se em rede, ou desliga-se intermitentemente (…) Nessa medida, ela cria 

inclusões e exclusões, como os lados positivo e negativo das capturas, de modo a 

perverter ou inverter as dominações” (Babo, 2002: 391). 

As redes que operam no sector cultural pretendem ligar pessoas e organizações, 

constituindo-se um pólo de contacto para a cooperação entre artistas, mediadores 

(agentes artísticos, programadores, gestores e directores artísticos) e públicos (Cf. 

Duarte, 2006)42. As primeiras redes culturais na Europa apareceram na década de 80 do 

século XX, tendo-se verificado uma proliferação do modelo. A Liga das Nações, a 

UNESCO e o Conselho da Europa estão na base das estruturas em rede na Europa.   

                                                           
42 Para uma genealogia do conceito rede e de A Lógica de Funcionamento em Rede Aplicada aos Teatros 
ver a dissertação de mestrado de Carla Duarte, apresentada em Maio de 2006 na Universidade Católica 
Portuguesa. A autora integra a rede no contexto das Novas Práticas e Representações Sócio-Culturais, 
articulando a globalização cultural com o ambiente urbano e a dinâmica das cidades e as formas e agentes 
de qualificação do ambiente urbano (oferta cultural, públicos, ajustamento entre a oferta e a cultura). 
Após uma análise do conceito e da cultura de rede, é perspectivado o seu funcionamento em rede aos 
teatros. O trabalho inclui um traçado evolutivo das políticas culturais para o teatro desde o Estado Novo e 
aborda a construção e requalificação, assim como a dinâmica cultural do Teatro Aveirense e do Centro 
das Artes e do Espectáculo de Sever do Vouga. 
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Actualmente, os mais diversos actores da cultura e áreas artísticas estão 

organizados em rede: salas de espectáculos, festivais, agentes artísticos, galerias, 

museus, monumentos, directores artísticos de agrupamentos de música (antiga, 

contemporânea, jazz); teatro; dança e circo e até estruturas de educação infanto-juvenil 

para a ópera e dança. A sua acção pode ser circunscrita a uma dada região, agrupando os 

actores locais ou nacionais, alargada a participantes com características comuns 

oriundos de diferentes países ou estar aberta a intervenientes de todo o mundo.  

Desde os grandes encontros do Conselho Internacional dos Museus (ICOM), 

passando pelas reuniões da Rede Internacional para as Artes do Espectáculo (IETM), da 

Réseau Varèse (Rede Europeia para a Música Contemporânea), pela ARTEEMREDE 

(projecto de coordenação da gestão e programação dos teatros, cine-teatros e auditórios 

dos 16 municípios da Região de Lisboa e Vale do Tejo) e terminando nas concentrações 

da REDE (associação portuguesa que agrupa estruturas da dança contemporânea) há 

muitos níveis de contacto e operatividade entre as estruturas artísticas.  

As redes culturais constituem uma plataforma de representatividade junto do 

poder político (Governo ou autarquias), possuindo a capacidade de transmitir interesses 

de quem, no terreno, enfrenta os efeitos da concentração de poder no Estado ou no 

mercado, privilegiando uma concepção economicista de cultura. 

As redes fundam um momento de encontro entre profissionais, permitindo o 

conhecimento pessoal dos representantes de diversas entidades e o contacto com os seus 

homólogos; estimulam a partilha de experiências e a troca privilegiada de informações 

sobre as mais recentes criações e produções, promovendo um constante fluxo de 

informação através de boletins; dinamizam estudos para os profissionais; alargam os 

mecanismos de difusão estabelecendo parcerias com redes com missões semelhantes e 

complementares. Um dos motivos dos actores culturais para pertença às redes é 

encontrar parceiros para projectos, sabendo que as co-produções acarretam diminuição 

dos custos do projecto, garantem maior rotatividade do espectáculo, e constituem um 

critério a ter em conta pelo financiador (ex: União Europeia)43.   

Em Portugal, a dinâmica das redes teve início em 1987, com a criação da Rede 

Nacional de Bibliotecas Públicas (também designada Rede de Leitura Pública), 

                                                           
43 Ver artigo de Américo Rodrigues em Ramos, Rodrigues, Ferreira e Portela (2009), assim como 
entrevistas aos directores artísticos do Teatro Municipal da Guarda, Theatro Circo de Braga, Centro 
Cultural Vila Flor, Casa da Música, O Espaço do Tempo e Centro de Artes Performativas do Algarve. 
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seguindo-se o Programa de Apoio à Rede de Arquivos Municipais, a Rede Nacional de 

Teatros e Cine-Teatros, a Rede Municipal de Espaços Culturais e a Rede Portuguesa de 

Museus. 

Ao nosso trabalho interessa a Rede Nacional de Teatros e Cine-Teatros, que 

contempla as capitais de distrito e foi assumida como prioridade política em 2001. Os 

nossos motivos prendem-se com a dimensão das instituições envolvidas, que recebem 

e/ou criam espectáculos nas várias artes do espectáculo, e por, na generalidade, terem 

estruturas residentes de criação. 

Lançado em 1999, no âmbito do Programa Operacional de Cultura44, com 

financiamento da União Europeia e da Tabaqueira (fundo mecenático de 7.500 milhões 

de euros) e autarquias participantes, e com Manuel Maria Carrilho como titular do 

Ministério da Cultura (Outubro de 1995 - Julho de 2000), o projecto pretendia dotar o 

país de um conjunto de locais apropriados para a apresentação de espectáculos. Os 

argumentos políticos apresentados referiam a “descentralização cultural” e o incentivo à 

criação artística. Contudo, nem a rede distrital nem a municipal apresentava requisitos 

ou especificava condições para a construção, equipamento e actividade (Silva, 2004: 

245). 

Em 10 anos foram construídos e/ou recuperados os edifícios das seguintes 

instituições: Teatro Aveirense, Cine-Teatro Avenida (Castelo Branco), Theatro Circo 

(Braga), Teatro Municipal de Bragança, Teatro Municipal de Vila Real, Teatro 

Municipal da Guarda, Auditório Nacional Carlos Alberto (Porto), Centro de Artes do 

Espectáculo de Portalegre, Teatro Municipal de Faro, Auditório da Academia de Música 

de Espinho, Pax Julia - Teatro Municipal (Beja), Cine-Teatro José Lúcio da Silva 

(Leiria), Teatro Ribeiro da Conceição (Lamego), Teatro Municipal de Vila do Conde, 

Cine-Teatro de Estarreja, Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão, Cine-Teatro 

Constantino Nery (Matosinhos), Cine-Teatro São Pedro (São Pedro do Sul), Centro 

Cultural de Ílhavo, Centro das Artes e do Espectáculo de Sever do Vouga. Podemos 

ainda acrescentar outros equipamentos, como o Centro Cultural Vila Flor (Guimarães) e 

                                                           
44 Foi um programa para a cultura criado no âmbito do III Quadro Comunitário de Apoio para Portugal, 
no período 2000-2006, tendo por base o entendimento que esta área é fundamental para o 
desenvolvimento social e económico do país. Perspectiva que a cultura enquanto veículo de 
desenvolvimento da pessoa vai contribuir para a qualificação dos recursos humanos e para a criação de 
riqueza e de emprego. Informação disponível em http://www.qca.pt/pos/poc.asp (consultada em 
Dezembro de 2009).  
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os teatros municipais de Lisboa São Luiz e Maria Matos, construído e reabertos, 

respectivamente, na mesma década, mas tendo as autarquias como único impulsionador. 

Santos Silva45 considera que as redes culturais devem fomentar o ordenamento, 

a qualificação, a coesão, a concertação e parceria, a cooperação, a difusão e a formação 

de públicos. 

Por ordenamento são entendidas especificações técnicas de construção, gestão e 

funcionamento dos edifícios e serviços a prestar à comunidade. Depois de apontar a 

Rede de Leitura Pública e a Rede Portuguesa de Museus como os melhores exemplos na 

programação e concretização das potencialidades da associação em rede, o sociólogo e 

antigo ministro da Educação e da Cultura nota que “a rede que menos preocupação 

conheceu, no seu lançamento, com esta lógica de ordenamento, foi a dos cineteatros; 

talvez venha a incorporá-la, um pouco a posteriori, no plano do funcionamento 

(manutenção, gestão, equipamento, programação), porque a sua exigência é evidente” 

(Silva, 2004: 251).    

A segunda função do funcionamento em rede de bibliotecas, arquivos, museus e 

recintos de espectáculos está, na opinião de Santos Silva, relacionada com a sua acção 

de fornecimento de recursos para incrementar dinâmicas culturais. A rede cria 

“condições e oportunidades” (Silva, 2000: 251).  

A rede é perspectivada como um instrumento de coesão territorial e social 

quando contribui para uma distribuição de equipamentos mais equilibrada no território, 

combatendo a concentração de bens em Lisboa e no Porto e alavancando o investimento 

na descentralização e promove uma lógica de igualdade de oportunidades no acesso à 

cultura. 

A quarta função prende-se com a combinação de parcerias em que Estado, 

autarquias e sociedade civil reúnem recursos numa base cooperativa, num sistema em 

que os cidadãos são contribuintes e beneficiários. Nos contratos entre o Ministério da 

Cultura e as câmaras municipais para a construção ou recuperação de cineteatros, 

bibliotecas e arquivos foi seguida a regra de “forte apoio estatal na fase de obra e 

equipamento, responsabilidade municipal na gestão do equipamento”, exigindo 

                                                           
45 Sociólogo, ministro da Educação e da Cultura no XIV Governo Constitucional (2000-2002), ministro 
dos Assuntos Parlamentares no XVII Governo (2005-2009) e ministro da Defesa no XVIII Governo 
Constitucional (em funções). 
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“mecanismos de incentivo estatal a um funcionamento adequado e produtivo dos 

equipamentos” (Silva, 2004: 253). 

Um outro papel da rede também nomeado por Santos Silva é o de fonte de 

cooperação entre todas as estruturas, em que “tão ou mais importante do que a dimensão 

física é a dimensão de ‘circulação’: formação, informação, divulgação, disponibilização 

de meios, oportunidades e contextos de aprendizagem e contacto, facilitação de trocas, 

eis os elementos fundadores da estrutura reticular” (Silva, 2004: 253). 

A rede é uma plataforma de “difusão de bens e eventos culturais” que circulam 

através da sua malha, como a itinerância de exposições, espectáculos ou autores, 

distribuição de bens que o mercado não suporta e a articulação de iniciativas de 

divulgação e formação (Cf. Silva, 2004: 254). 

A formação dos públicos é a última atribuição da rede, na enumeração de Santos 

Silva, incluindo “acções orientadas, programadas, coerentes e consequentes de educação 

das pessoas para a cultura” (Silva, 2004: 255). 

O Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN para 2007-2013, com 21 

mil milhões de euros prometidos por Bruxelas) abriu uma linha de apoio à programação 

em rede. Estimulados com a perspectiva de beneficiarem de financiamento, os 

programadores estão a constituir redes com base nas cumplicidades e afinidades entre os 

programadores, de que é exemplo a “Cinco Sentidos”, que reúne o Teatro Municipal da 

Guarda, Teatro Viriato (Viseu), Centro Cultural Vila Flor (Guimarães), Teatro Virgínia 

(Torres Novas), Teatro Maria Matos (Lisboa).  

A organização em rede coloca-se com particular acuidade nas artes 

performativas, dado o seu próprio carácter: apresentação ao vivo. A circulação de 

criadores e obras pelos teatros portugueses “é uma das mais importantes estratégias de 

descentralização de recursos e qualificação do tecido social” (Silva, 2004: 255). “À 

medida em que a fase de construção ou qualificação física foi sendo concluída, para 

cada caso, e as questões de gestão e programação se tornaram determinantes, e à medida 

em que foi crescendo, nos decisores políticos e nos agentes culturais, a consciência da 

centralidade das estratégias de itinerância e difusão, foram empreendidas iniciativas de 

estímulo à programação” (Silva, 2004: 257-258): protocolos de financiamento à 

programação de salas, em que o exemplo mais continuado seria o Teatro Académico Gil 
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Vicente46, em Coimbra, e o lançamento do Centro Regional de Artes do Espectáculo 

(CRAE) de Évora (1996) e Viseu (1998). 

Cinco anos após a comunicação do ex-ministro da Cultura no Encontro 

organizado pelo Observatório das Actividades Culturais, e apesar de este ter sublinhado 

que a rede de teatros era a menos desenvolvida das estruturas reticulares organizadas 

pelo Governo, os directores artísticos fazem um balanço negativo. 

“O ministério que criou construção civil esqueceu-se, ou melhor, demitiu-se das 

funções na definição de uma rede efectiva, ou seja de criar mecanismos para que quem 

dirige teatros pelo país funcionasse como rede de colaborações, de discussão, de 

avaliação. Não há nenhuma avaliação”, afirmou o director artístico do Teatro Municipal 

da Guarda, em entrevista para esta investigação. 

 

O que vemos são dezenas de obras que alteraram a paisagem do 
país, mas que não funcionam em rede, entendida como 
colaboração, definição de projectos comuns, co-produções e 
bilheteira electrónica partilhada, por exemplo. Porém, os 
políticos e jornalistas continuam a falar da “Rede Nacional”, 
como se ela existisse, num exercício que chega a raiar o 
escândalo. Ou seja, fingem que a “Rede” existe e isso parece 
bastar-lhes. O resto, a que chamamos realidade, não parece 
interessar-lhes. Diga-se desde já: a “Rede Nacional de Teatros e 
Cineteatros” não existe. É uma ficção alimentada por quem não 
quer assumir, de uma vez por todas as suas responsabilidades 
(Rodrigues, 2009: 69). 

  

Uma crítica que o ex-director geral das Artes subscreve e explica: “A criação de 

uma rede é uma questão mais complexa que tem tido algumas dificuldades de 

concretização devido à circunstância de sucessivos Governos, ministros e directores-

gerais mudarem com uma frequência extremamente elevada. Este é um problema do 

sistema político, não é um problema de nenhum decisor político em concreto”. Um dos 

instrumentos que a Direcção-Geral das Artes utiliza para estimular a difusão da 

                                                           
46 Para um balanço da experiência de gestão artística no Teatro Académico Gil Vicente ver o ensaio 
“TAGV 2005-2008: uma experiência interrompida” do seu ex-director Manuel Portela (2009). 
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actividade cultural do país, o Território Artes, não tem na criação de uma rede o seu 

objectivo fundamental, sublinha Barreto Xavier47. 

Questionado sobre as críticas ao Território Artes, Jorge Barreto Xavier sustenta 

que o programa “permitiu difundir a actividade cultural a um número muito alargado de 

pessoas, referindo “centenas de milhar”, com uma verba relativamente reduzida - cerca 

de 500 mil euros/anos, consistindo numa comparticipação dos cachets em 30 por cento. 

Barreto Xavier destaca a criação da plataforma digital/base de dados online, “única no 

país, que permite aos agentes culturais e aos decisores da administração pública local ter 

informação imediata e pormenorizada” sobre as ofertas para as salas de espectáculo. 

A participação em pleno no sistema de rede pode, contudo, resultar numa certa 

desilusão, de acordo com o balanço que Rodrigues faz da participação do Teatro 

Municipal da Guarda na Red de Teatros de Castilla y León. 

Composta por 24 teatros, um dos quais português, a Red de Teatros é 

patrocinada pela Junta de Castilla y Léon, que paga 60 por cento do cachet de cada 

espectáculo, desde que escolhido por cinco programadores. A selecção é feita mediante 

um dossier de espectáculos de teatro, dança e música, debatendo os programadores a 

proposta de cada candidato. “Há uma preocupação geral, por parte destes 

programadores, de seleccionarem quase exclusivamente espectáculos de adesão 

garantida, muitas vezes, perto do que entendemos como ‘comercial’. São raríssimos os 

programadores que arriscam seleccionar propostas que suspeitem ser experimentais ou 

‘vanguardistas’”, sendo por isso escassas as apresentações de dança e música 

contemporânea (Rodrigues, 2009: 88). 

A programação cautelosa da generalidade dos programadores, a redução de 

espectáculos na Guarda devido a constrangimentos económicos da Junta e o facto de 

nenhuma proposta portuguesa ter sido seleccionada por cinco decisores espanhóis 

justificam o tom de desencanto. “Não existe verdadeiramente intercâmbio. Há alguns 

grupos espanhóis que se apresentam na Guarda, mas não há grupos portugueses que se 

apresentem em Castela e Leão, através da Red. Na argumentação, uma das barreiras 

                                                           
47 Para um balanço do impacto do Programa Difusão das Artes do Espectáculo, entre 2000 e 2002, que 
antecedeu o Território Artes ver Santos (2004). O trabalho descreve o contexto de aplicação do programa 
no contexto das políticas culturais, traça um perfil dos agentes que participam na oferta e das autarquias 
que receberam, e a intervenção dos espectáculos no que respeita à descentralização, aspectos técnicos, 
económicos e promocionais. É apresentada uma interpretação dos dados recolhidos relativos às 
actividades para formação dos públicos. 
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referenciadas tem sido a da dificuldade em compreender a nossa língua” (Rodrigues, 

2009: 89). 

O director artístico do Teatro Municipal da Guarda aponta como factores 

positivos para a existência de uma rede a possibilidade de “uma produção teatral se 

apresentar, em datas concertadas e em regime de itinerância ‘racional’, em mais do que 

10 teatros espalhados pelo país. Ganhamos todos. O mesmo se devia passar com co-

produções” para criações em teatro, dança e ópera. “Seria também importante estudar a 

possibilidade das companhias subsidiadas pelo Estado se comprometerem a realizar 

várias apresentações por todo o país, aproveitando os equipamentos da ‘Rede’. Com 

apoio económico da Rede, como me parece razoável” (Rodrigues, 2009: 81). 

Que características funcionais teria então esta rede? De novo com base na 

experiência espanhola, que tem uma rede que agrupa os teatros das cidades maiores e 

mais povoadas e outra para unidades em cidades de média dimensão, Rodrigues defende 

que “a adesão à Rede deveria ser, pois, baseada no cumprimento de critérios objectivos 

(por exemplo, número médio de actividades, existência de serviço educativo, produção 

própria, equipa técnica, etc)” (Rodrigues, 2009: 99).  

O facto de as companhias da região de Castela e Leão serem “assumidamente, 

protegidas, tendo prioridade na circulação pela Red”, contribui, na opinião de José 

Bastos, para o enfraquecimento destas mesmas companhias, uma vez que a falta de 

necessidade em garantir a sobrevivência financeira prejudica a sua evolução e inovação 

enquanto projecto artístico. O director artístico do Centro Cultural Vila Flor, em 

Guimarães, exprime as críticas negativas mais frequentes ao conceito de rede aplicado à 

cultura. 

 

Em termos nacionais, felizmente que não existe nenhuma rede 
formal porque seria, de alguma forma, limitador da capacidade 
de programação de cada espaço. Portugal é um país tão pequeno 
que se existisse uma rede formal, com um conjunto de princípios 
e de pressupostos de programação, iria ter consequências. 
Primeiro, fazia com que cada programação fosse igual à anterior 
e, teríamos no essencial uma replicação de programações; 
depois, as redes formais são perigosíssimas para a criação 
artística, por, de alguma forma, restringirem a capacidade 
criativa. Se eu for um criativo, e conseguir aceder a determinada 
rede, estou garantido. Se não consigo aceder, estou “tramado”, 
porque não consigo circular. 



 

 

 

57 

 

Apesar destas objecções, José Bastos aponta a participação em redes como 

estratégia de afirmação internacional. “É fundamental conhecer o meio em que nos 

inserimos para dar a conhecer o nosso espaço, para o credibilizar. Estamos a tentar dar o 

salto de entrar nesta lógica de co-produção internacional. Para isso, temos de conhecer 

os interlocutores, os parceiros”, explica. 

Uma das maiores dificuldades sentidas pelo programador de artes visuais da 

Culturgest à chegada à instituição, em 2004, foi a inexistência de uma network 

adequada ao tipo de programação que pretendia, uma vez que, na sua actividade précia 

como curador independente, trabalhava principalmente com artistas nacionais, tendo 

escassa disponibilidade económica para viajar. “Uma network é muito importante para 

uma instituição e para um programador. Entendo network no sentido literal: uma rede 

de relações construída com base nas afinidades e cumplicidades desenvolvidas a partir 

do trabalho feito, dos projectos, das colaborações com os artistas. É uma ferramenta 

fundamental para fazer uma programação de qualidade, relevante e para ter acesso à 

informação no tempo certo”, sublinha Miguel Wandschneider. 

“As redes são pessoas. As instituições também são pessoas, é incontornável. As 

instituições mudam quando se alteram as direcções, quando mudam as pessoas. O facto 

de eu pertencer a uma rede internacional poderá ajudar a que o Centro de Arte Moderna 

(da Fundação Calouste Gulbenkian) também possa aumentar a sua visibilidade 

internacional”, acrescenta a sua directora Isabel Carlos. 

António Jorge Pacheco, director artístico da Casa da Música desde 2008, foi 

convidado a título individual para integrar a Réseau Varèse (Rede Europeia para a 

Criação e Promoção da Nova Música) pelo seu trabalho com o Remix Ensemble. 

Posteriormente, a Casa da Música aderiu à European Jazz Network e, em 2009, à Rede 

Europeia de Música Antiga (REMA). A internacionalização é o motivo da participação 

nas redes. “A forma como interagimos e comunicamos com o contexto internacional, 

conseguindo mostrar o que fazemos e atrair pessoas é o passo seguinte. A participação 

nas redes, o networking, é essencial, senão estamos a fazer a melhor coisa do mundo 

aqui e ninguém sabe, mas se o que tivermos para mostrar não corresponder às 

expectativas também não adianta grandes campanhas de marketing”, afirmou.  
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Retomaremos os desafios da internacionalização, enquanto fenómeno global e 

com um cariz político-económico mais à frente neste trabalho. 

Nesta sociedade, o fotógrafo serve-se da câmara, na mesma medida em que o 

programador joga com o seu teatro ou as instâncias de Governo (nacional ou 

internacional) condicionam os programadores/fotógrafos, que são, por sua vez, 

afectados pelo programa do aparelho global. A intenção do programador 

cultural/director artístico é codificar sob a forma de imagens/espectáculos/criações 

artísticas/workshops/acções na comunidade os conceitos que tem na memória. O seu 

objectivo último é que tais imagens/espectáculos sirvam de modelo para outros homens, 

de modo a que sejam fixadas na mentalidade colectiva. Desta forma, o programador 

eterniza os seus conceitos no Outro, sob a forma de imagens acessíveis a outros, 

cumprindo um dos motivos da criação: imortalizar-se através da sua obra. 

Já a intenção programada no aparelho é a de realizar o seu programa, isto é, 

programar os homens para que lhe sirvam de reenvio para o seu contínuo 

aperfeiçoamento. Com esse intuito, codificam-se no aparelho/teatro os conceitos 

inscritos no programa/sociedade, servindo-se de um fotógrafo/programador cultural 

para que as suas imagens/espectáculos sirvam de modelos para os homens. Uma das 

possibilidades do meta-programa é a da sua auto-escrita, isto é, as imagens/espectáculos 

acontecem mecanicamente. Tanto no caso do fotógrafo/ programador como no caso da 

programação automática, teremos em última instância imagens/espectáculos cada vez 

mais aperfeiçoados. 

O processo de programação alastra da fábrica para o programa do parque 

industrial e assim sucessivamente no âmbito de meta-programas mais abrangentes. As 

intenções do fotógrafo/programador e das que foram programadas no aparelho podem 

ser apuradas mediante a análise das imagens/programações, apesar de Flusser denunciar 

a inexistência de uma crítica que aponte a função codificadora do canal distribuidor na 

fotografia e coloque a questão da liberdade dos fotógrafos/programadores. 

Também os programadores culturais têm o poder de escolher, entre um vasto 

leque de opções, qual o rumo a seguir. Os programadores, tal como os fotógrafos de 

Flusser, podem optar entre ficar sob o domínio do aparelho ou escolher a liberdade, e 

neste caso, jogar contra ele. Introduzir alterações no programa a partir de dentro é uma 

terceira via. A proposta dos membros da REDE (associação de estruturas para a dança 
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contemporânea) de boas práticas48 para a programação e gestão dos teatros municipais é 

exemplo de uma tentativa de alterar as regras do jogo de controlo.  

Na sua relação de colaboração e combate com o aparelho para captar uma 

imagem, o fotógrafo é apanhado numa teia de poderes: Quem programa e quem é 

programado? É possível dissociar as funções? Se o fotógrafo programa os receptores 

das suas imagens e tenta escapar ao programa do aparelho, através da identificação de 

limites do programa, ele é simultaneamente caçador e presa, dominador e dominado, 

programador e programado. 

 

 

                                                           
48 A Carta de Boas Práticas de Programação e Gestão de Teatros Municipais, cujo debate foi promovido 
pela estrutura REDE, propõe que os teatros municipais tenham “autonomia de programação e gestão do 
teatro municipal em relação ao poder autárquico”, não devendo o director artístico/programador assumir 
vínculos autárquicos durante a vigência do seu contrato. A selecção do director artístico por concurso 
público, “mediante apresentação de dossier de candidatura” com definição de missão, objectivos e 
projecto artístico em articulação com o contexto e as políticas culturais locais, em vez das correntes 
nomeações é outra das suas propostas. Os teatros municipais também devem assegurar “o 
desenvolvimento de um projecto artístico consistente e equilibrado nos seus objectivos e orçamentos” e 
estimular o desenvolvimento de “um projecto artístico com identidade própria, cujos conteúdos assentem 
numa programação variada e equilibrada” entre as várias áreas artísticas; apoiem “a criação local, 
nacional e também estar atento à criação internacional”; tenham um organigrama à escala da programação 
e objectivos; disponham de um serviço educativo com actividade regular junto da comunidade e escolas; 
desenvolvam uma “estratégia de mediação cultural visando a conquista de novos públicos”; estabeleçam 
uma política de parcerias para “uma estratégia pró-activa de difusão e circulação de obras artísticas”; 
envolvam os agentes económicos e culturais locais no projecto; racionalizem os custos de funcionamento 
relativamente aos custos de programação. 
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II. Conceitos de cultura da programação 
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A concepção de cultura tem registado uma evolução significativa ao longo dos 

séculos, particularmente a partir do século XIX. As novas aplicações do termo têm 

acompanhado as transformações nas concepções de vida do homem. 

A cultura pode ser considerada: factor indicativo do progresso de uma nação; 

factor de distinção entre homens e animais, e entre diferentes grupos; objectivo a atingir 

no decorrer de um processo de desenvolvimento espiritual, intelectual e estético de uma 

sociedade. Neste sentido, a cultura aproxima-se da acepção de civilização, vida em 

sociedade ou forma de arte.  

O termo é utilizado para descrever um modo de vida de um povo ou grupo, 

padrões de comportamento partilhados entre um conjunto de pessoas. A possibilidade 

de perspectivar a cultura como um ideal de homogeneidade mas também como 

diferença é uma das várias dialécticas que afectam este conceito. Pires resume, abaixo, 

os outros momentos da aplicação do termo cultura na sociedade ocidental actual. 

 

A cultura foi ainda reconhecida como uma experiência viva e 
um ‘texto’ susceptível de uma interrogação cívica; vista como 
um processo e não como algo de inalterável mas sim como um 
debate contínuo entre vozes, instituições e ideologias 
tradicionais e recentes; como uma criação colectivas e não um 
sistema fixo de símbolos mas sim como uma estrutura 
continuamente constituída por significados criados pela família, 
pela comunidade e pelo trabalho (Pires, 2004: 46). 

 

Além de crescimento espontâneo, como veremos na sua etimologia, cultura 

também sugere o cumprimento de regulamentos no âmbito de um processo de 

transformação. Neste contexto, cultura implica uma interacção entre regulado e não 

regulado. 

As regras, tal como as culturas, não são nem totalmente fortuitas nem 

rigidamente estabelecidas – o que significa que ambas têm ínsita a ideia de liberdade. 

Alguém que estivesse inteiramente dispensado de obedecer a convenções culturais não 

seria mais livre do que alguém que delas fosse escravo. 
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A ideia de cultura significa, então, uma dupla recusa: do determinismo orgânico, 

por um lado, e da autonomia do espírito, pelo outro. Trata-se de uma recusa simultânea 

do naturalismo e do idealismo, insistindo contra o primeiro que existe algo na natureza 

que a ultrapassa e destrói, e afirmando contra o segundo que até a actividade mental 

mais elevada tem as suas humildes raízes na nossa biologia e no ambiente natural” 

(Eagleton, 2000/2003: 15). 

Desta forma, Eagleton aponta para uma recusa da cultura em ser entendida 

definitiva e simultaneamente como natureza e erudição. A tensão entre fazer e ser feito 

implica que os dois procedimentos se cruzam e influenciam mutuamente. A tensão entre 

o que nós fazemos e o que nos é feito implica, do mesmo modo, que a cultura não está 

totalmente integrada na sociedade, mas também não está dissociada dela (Cf. Eagleton, 

2000: 19). 

Na sua análise em A Ideia de Cultura, Eagleton apresenta a cultura com uma 

dimensão de pedagogia ética que concorre para tornar o homem num cidadão político. 

Para tal, recorre à proposta de Coleridge (1772-1834) da fundação da civilização sobre a 

cultura; somos primeiro homens para depois nos tornarmos cidadãos. 

Gostaria de destacar a definição apresentada por Georg Simmel (1851-1918): 

 

Pode considerar-se a cultura como o aperfeiçoamento do ser 
humano influenciado pela assimilação da herança espiritual que 
a espécie objectivou no decurso da sua história. A cultura de um 
indivíduo é, pois, função de à sua natureza intrínseca se haverem 
adicionado determinados valores objectivos: costumes, moral, 
conhecimento, arte, religião, formas sociais, qualidades de 
expressão. Aquela estabelece-se, assim, como o resultado de um 
consórcio entre o espírito objectivo e o subjectivo (Simmel, 
1969: 21).  

 

As origens filológicas do termo cultura estão no latim colere, que está 

relacionada com o cultivo do campo, o crescimento da flora e produção de gado. Nesta 

associação com a natureza é subjacente a concepção de mudança e de transformação 

bilateral, já que se a natureza produz cultura, esta também altera a primeira. Sublinha 

Eagleton que o significado de lavoura está estreitamente ligado ao crescimento natural. 

“Aquilo que deve ser cultivado”, colo seguido da terminação –ura, remete para uma 

actividade que vai acontecer. Assim, Colere aplica-se ao futuro de cultivar, habitar, 
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proteger e prestar culto. O termo apresenta ainda uma relação com colonus (colono), 

logo, com as ideias de ocupação e invasão e de educação dos povos nativos. Tem 

origem desta forma as noções de hierarquia e de cultura erudita.  

Com a conquista da Grécia, a helenização de Roma e a tradução de palavras 

gregas, os romanos adoptam o termo cultura para designar o sentido de paideia, um 

conjunto de conhecimento que deveria ser transmitido à criança. Cícero (106 a.C. - 43 

a.C.) terá sido o primeiro a aplicar a palavra num contexto de cultivo da mente ou a 

cultura do espírito que, na óptica de Arendt, sugere a sensibilidade à beleza. Caberá à 

política estabelecer os limites a este amor pela filosofia e beleza, discriminando desta 

forma o bárbaro (Cf. Arendt, 1961: 223-224). O vocábulo adquire, a partir do século I, o 

significado de cultivar uma pessoa e este torna-se num objectivo a alcançar pelo espírito 

através da educação. Desta forma, culto passa a ser aquilo ou aquele que já foi 

trabalhado, agora dotado de uma dimensão de passado, de memória, cada vez mais 

marcante. 

Os contactos e a reflexão sobre diferentes culturas entre os europeus dos séculos 

V e XV, inspirados pelos relatados de viagens, lançam a debate, entre outros, os 

conceitos de cultura, culturas e falta de cultura. Está a ser traçado o trilho para uma 

concepção antropológica de cultura. A disponibilidade do homem para assimilar 

conhecimento é uma das ideias que ganha força ao longo do século XVII, no sentido do 

conceito alemão de bildung, enquanto longo processo de formação e desenvolvimento, 

enquadramento.  

Eagleton adverte que a ideia de cultura adquire importância em quatro 

momentos de crise ao longo da história: 

 

quando se torna a única alternativa aparente a uma sociedade 
degradada; quando parece que, sem uma profunda alteração 
social, a cultura na acepção das belas-artes e da excelência da 
vida já não serão possíveis; quando proporciona os termos em 
que um grupo ou um povo procuram a sua emancipação política; 
e quando um poder imperialista é obrigado a transigir com a 
forma de vida daqueles que subjuga (Eagleton, 2000: 40). 

 

Na Alemanha de meados do século XVIII, os termos Zivilization e Kultur eram 

utilizados quase como sinónimos, devendo “Civilização” exprimir a dimensão social e 
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até superficial, enquanto “Cultura” estava mais conotada com sofisticação e 

conhecimento do ser humano. Os termos equiparam, então, civilidade e comportamento 

ético. A “civilização” designa a vida na corte, eivada de etiqueta e refinamento, 

enquanto a “cultura” é aplicada ao movimento dos intelectuais e da burguesia, 

apontando para uma ruptura da unidade intelectual. 

A zivilization alemã aproxima-se da civilité francesa, e do civilization inglesa, 

utilizados em contextos políticos, económicos, técnicos ou sociais e que designa um 

objectivo de aperfeiçoamento a alcançar. Já o termo latino civis refere-se a um estado de 

pertença, à qualidade de ser membro, de pertencer a um grupo, desta forma afastando-se 

da generalidade dos “bárbaros”. O alemão kultur aplica-se a ambiências espirituais, 

religiosas e artísticas. “Civilização” minimizava as diferenças nacionais, a “cultura” 

realçava-as (Cf. Eagleton, 2000: 21).  

Também os teóricos alemães entendem cultura enquanto um logo processo de 

formação, de desenvolvimento, na sequência da proposta de Herder (1744-1803) que 

considera estar em causa uma estrutura espiritual única que determina a forma de ver o 

mundo, assim como de viver nele. A cultura da tradição alemã engloba um vasto leque 

de áreas que contribuem para maximizar as capacidades do homem, incluindo as 

espirituais e levando-o a uma superação.  

O termo começa a ser aplicado à prática das letras, das ciências e das artes no 

Século das Luzes, num contexto de rompimento com a tradição em função do uso da 

razão. O vocábulo cultura “adquiriu o sentido de património universal dos 

conhecimentos e valores formativos da história da humanidade” (Pires, 2004: 41). Kant 

entende por Iluminismo “a saída do homem da sua menoridade de que ele próprio é 

culpado. A menoridade é a incapacidade de se servir do entendimento sem a orientação 

de outrem. Tal menoridade é por culpa própria se a causa não reside na falta de 

entendimento mas na falta de coragem em se servir de si mesmo sem a orientação de 

outrem” (Kant, 1784:11). Desta forma, a maioridade do homem – e a sua consequente 

liberdade – resulta da dupla capacidade de se servir da sua razão e de ter autonomia de 

vontade. O exercício da razão sobre o homem e sobre o mundo não conhece outras 

normas além das que são determinadas pela vontade livre e pela razão indagadora. “O 

uso público da própria razão deve sempre ser livre e só ele pode levar a cabo a 

ilustração / entre os homens; o uso privado da razão pode, porém, muitas vezes 
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coarctar-se fortemente sem que, no entanto, se impeça por isso notavelmente o 

progresso da ilustração” (Kant, 1784: 13). 

No contexto da definição das possibilidades do conhecimento, e em que este 

resulta de uma constante formulação de juízos, Kant conclui que a faculdade de juízo 

estética é “uma faculdade particular de ajuizar as coisas segundo uma regra, mas não 

segundo conceitos” (Kant, 1790: 80). O julgamento de gosto de que nos fala Kant na 

Terceira Crítica não é determinado pelo método de obtenção de conhecimento, nem 

pelas leis que regem o agir humano. O juízo estético é o que contém a priori o 

sentimento de prazer e desprazer e implica uma crítica apreciadora da obra.  

Ainda durante o Iluminismo caminha-se no sentido da tomada de consciência da 

independência intelectual, muito por estímulo de Condorcet (1743-1794), que sublinha 

a importância da Educação enquanto mecanismo de esclarecimento, estratégia 

formadora da vida em democracia, e factor de aperfeiçoamento do espírito humano. Em 

Cinco Memórias Sobre a Instrução Pública (1791) e Relatório sobre a Instrução 

Pública (1792), Condorcet tenta elaborar um plano de escolarização que seja capaz de 

promover a equidade social entre as diferentes camadas da população, esbatendo as 

diferenças provocadas pelas desigualdades económicas das famílias. A escola 

republicana preconizada por Condorcet, laica e gratuita, quer criar um cidadão, um ser 

apto para o debate público.  

A evolução do conceito de cultura coloca-a próxima de um patamar de 

divindade e transcendência. A secularização da sociedade é uma das linhas estruturantes 

da Modernidade49, sublinhada por Pires, com profundas alterações na definição de 

                                                           
49 O termo “moderno” é encontrado a partir da Idade Média (finais do século V), utilizado para marcar a 
diferença face à Antiguidade pagã. O vocábulo latino modernus significa “agora” e “o tempo de agora”, 
implicando uma divisão entre o passado e o presente. Tanto o significado, como o conteúdo da palavra 
variam de acordo com o autor e com o tempo. “Moderno” é associado às várias categorizações do tempo 
no Renascimento (antigo, medieval, moderno), designando ainda, no século XVII, uma das partes da 
contenda Antigos vs Modernos. Miranda sustenta que a dissolução “do topos antigo/moderno é sinal de 
uma mutação do semantismo histórico da nossa linguagem, que se liga à constituição do quadro da 
experiência actual enquanto estrutura mínima de enquadramento do agir” (Miranda, 1994: 199). A 
Modernidade é definida como um período histórico com origem no movimento iluminista, século XVIII. 
Abarca um longo período histórico, dominado por profundas alterações científicas e técnicas que 
estimularam uma economia de mercado, consagram o poder da ciência e a “maioridade” da razão, trazem 
alterações políticas e sociais. Alguns autores defendem que a modernidade ainda não terminou, 
constituindo o pós-modernismo uma sua variante. Anthony Giddens (n.1938) sustenta que “longe de 
estarmos a entrar na pós-modernidade estamos, antes, a iniciar uma época em que as consequências da 
modernidade se tornaram mais radicalizadas e universalizadas do que antes”, propondo, em vez de uma 
evolução homogénea, uma “interpretação descontinuista do desenvolvimento social moderno”. Como 
conjunto de descontinuidades associadas à época moderna, aponta o elevado ritmo das mudanças da 
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cultura. O processo de secularização foi moldado por vários momentos históricos, como 

o Renascimento, a Reforma, os Descobrimentos, a emergência da burguesia e do 

capitalismo, as Revoluções Americana e Francesa, além das transformações científicas e 

alterações das concepções filosóficas. A autora identifica, entre as ideias-chave da 

modernidade e além das já referidas secularização, emancipação individual e crença no 

progresso, o desenvolvimento da ciência e da técnica, a democratização do saber e o 

conceito moderno de Estado-nação.  

A civilização é um processo e a cultura um produto da criatividade humana, uma 

diferença que gerou modos antagónicos de posicionamento no mundo, o materialismo e 

o idealismo, nota Pires (2004: 42). Em suma, civilização veio a ser associada à forma e 

ao ter; a cultura ao conteúdo e ao ser. Já no século XIX, os alemães adoptaram culture 

para designar o que entendiam por vida social, enquanto kultur ficava reservada aos 

discursos sobre a degradação da civilização, sempre numa perspectiva pessimista e 

denunciadora de conflito. 

A ideia de progresso e da actuação do homem sobre a natureza vão, no século 

XIX, justificar a “missão civilizadora do Ocidente”, adquirindo o termo “civilização” 

uma evocação imperialista.  

A concepção antropológica de cultura, cujo percurso começou a ser trilhado com 

a reflexão sobre os contactos entre as diversas culturas entre os séculos V e XV, torna-

se dominante no século XIX, quando a palavra perde o cariz de evolução única. A 

progressiva adopção do termo “culturas” indica, então, a tomada de consciência da 

alteridade e da legitimação de outras culturas. (Pires, 2004: 43). Surge o movimento 

antecessor das críticas ao declínio da cultura, referindo que a fragmentação da cultura 

fez com que esta deixasse de conferir sentido à vida. “Cultura” é, por esta altura, quase 

                                                                                                                                                                          

sociedade moderna, com transformações na concepção do espaço e do tempo e consequente 
reorganização da vida social e cultural (Giddens, 1990: 2-3).  

Arendt (1906-1975) relaciona a modernidade com a perda de valores e dos fundamentos na tradição e 
autoridade, o desaparecimento da esfera pública de acção e da privada em detrimento do social e da busca 
de objectivos económicos. “Quando o fio da tradição por fim se rompeu, o hiato entre o passado e futuro 
deixou de ser uma condição própria apenas da actividade de pensar e uma experiência restrita àqueles 
poucos que faziam do pensamento a sua actividade fundamental, para se converter numa realidade 
tangível e numa fonte de perplexidade comum; ou seja, tornou-se um facto de relevância política” 
(Arendt, 1961: 27). A era da modernidade é apontada pela autora como o domínio do trabalho anónimo e 
da homogeneidade, da sociedade de massa e da solidão, da administração burocrática e da manipulação 
da opinião pública. 
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o antónimo de “civilidade”, uma vez que descreve os modos de vida dos “selvagens” e 

não dos “civilizados” (Cf. Eagleton, 2000: 25). 

Se o século XIX foi dominado pela “civilização”, o século XX foi avassalado 

pela “cultura”. O conceito engloba, então, todos os modos de vida, de interacção entre 

indivíduos e organização em grupos, em que se incluem as famílias, as relações de 

trabalho, a posição económica e política.  

No seu propósito de fornecer uma interpretação da crise da civilização e 

apresentar uma solução para uma sociedade planificada com respeito pelas liberdades 

individuais, Mannheim (1893-1947) observa que o indivíduo se encontra numa situação 

já constituída pelo grupo, com linguagem, comportamentos e formas de pensar 

determinadas, tendo de lidar com estes modelos. Considera que as estruturas sociais têm 

impacto sobre o modo de o homem pensar. Defende ainda que a consciência do impacto 

destas estruturas sociais surgiu na época actual, em virtude do aumento da mobilidade, 

espacial e social. O homem não pode ignorar o facto de ser influenciado 

significativamente pelo seu contexto social, nem refugiar-se na pura consciência 

individual (Cf. Crespi, 1996: 55). Mannheim desenvolve a perspectiva marxista de que 

a civilização é uma constante luta entre os grupos sociais para assegurar as suas 

interpretações sobre as forças culturais (Mannheim citado por Pires, 2004: 36). Nesse 

sentido, Mannheim utiliza o conceito de ideologia50 na sua acepção marxista, sustenta 

que se trata de “ideias falsas” e dissimuladoras de interesses particulares, além de 

reflectir os interesses de grupos específicos. “Os factores inconscientes de certos grupos 

                                                           
50 A expressão surge em finais do século XVIII, com Destutt de Tracy (1754-1836), que procura uma 
ciências das ideias, para chegar a uma verdade objectiva e ao pensamento concreto. Com Marx (1818-
1883) em A Ideologia Alemã designa “o sistema das ideias, das representações, que domina o espírito de 
um homem ou de um grupo social”. Althusser (1918-1990) acrescenta que a ideologia dominante de cada 
grupo social também se reproduz, constituindo uma nova realidade. Em A Ideologia e os Aparelhos 
Ideológicos de Estado (1974), Althusser conclui que “a reprodução da qualificação da força de trabalho” 
é assegurada nas formas de sujeição ideológica. Ao estabelecer uma distinção entre o poder de Estado, o 
aparelho de Estado e os aparelhos ideológicos de Estado, Althusser aponta para a pluralidade destes 
últimos, assim como para o facto de relevarem em grande parte do domínio privado. Os aparelhos 
ideológicos de Estado apresentam-se como instituições distintas e especializadas (por exemplo, as 
famílias, as escolas, as religiões, os partidos políticos, os tribunais, os sindicatos, os órgãos de 
comunicação social, os teatros). O autor aponta para a predominância dos aparelhos ideológicos de 
Estado na reprodução das relações de produção, isto é, cada um destes elementos vai, no seu modo de 
actuação, contribuir para a perpetuação das relações de força. Althusser estuda a estrutura e o 
funcionamento da ideologia através de duas teses: a) a ideologia representa a relação dos indivíduos com 
as suas condições reais de existência, concluindo que a relação do homem com as suas condições reais de 
existência está no centro de toda a representação imaginária do mundo real; b) a ideologia tem uma 
existência material no sentido em que as ideias de um sujeito existem, ou pelo menos deveriam existir, 
nos seus actos e, quando tal não acontece, o sujeito vai buscar outras ideias condizentes com os actos que 
pratica. Logo, defende que só existe ideologia através e para os sujeitos. 
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ocultam, aos próprios e aos outros, o estado real da sociedade e, portanto, exercem sobre 

eles uma função conservadora’” (Mannheim, 1929, citado por Crespi, 1996: 55). O 

conceito de ideologia anda em conjunto com o de utopia, defende Mannheim, que 

destaca a existência de grupos subordinados empenhados na transformação da sociedade 

e que este compromisso condiciona a sua acção no sentido em que vêm apenas os 

elementos que querem alterar, ignorando terceiros. 

Bell (n.1919) contrapõe que “é o contexto histórico do observador que define 

seu emprego das palavras; e o termo ideologia teve origem na esquerda ganhando uma 

ressonância peculiar nesse contexto”. Bell recorre a Max Weber para referir que “a 

origem social de uma ideia, de um pensador ou um revolucionário, é menos importante 

do que o facto que certas ideias são ‘seleccionadas’ por certos grupos sociais” (Bell, 

1960: 323). 

Interrogando-se sobre o que é a cultura, Bell coloca a hipótese de esta assentar 

no conhecimento dos clássicos ou na procura da igualdade das massas. O autor 

menciona a utilização de “massa” como: um número não diferenciado, como audiência 

heterogénea; um fraco julgamento, como expressão da baixa qualidade da civilização 

moderna; uma sociedade mecanizada, em que a tecnologia é um elemento 

desumanizador; uma sociedade burocratizada e com extrema relação entre meios e fins; 

uma multidão propensa a agitações e susceptível de manipulação por algum líder. 

Sobre estas aplicações do termo “massa”, Bell conclui que a expressão reflecte 

mal as relações complexas do mundo real, revela que os ataques à vida moderna têm 

uma forte carga emotiva assentando em ideias desenraizadas do sujeito e mostra uma 

imagem quase caricatural da vida na sociedade actual. Ainda para o autor, o ataque a 

este conceito alargou-se à própria ciência, uma vez que encoraja a especialização e a 

satisfação com as limitações (Cf. Bell, 1960: 18-19)51. Em meados do século XIX, 

ganha força a consciência de uma crise cultural, relacionada com a fragmentação da 

cultura e com a massificação. C.P.Snow, F.R.Leavis, T.S.Eliot, Adorno são apenas 

                                                           
51 A progressiva especialização académica, evidente na oposição entre Ciências Humanas e Ciências 
Exactas que deriva da diferença entre os métodos hermenêutico e científico, ficou evidente na polémica 
das duas culturas. Charles Percy Snow (1905-1980) defendeu, em meados do século XX, que a cultura 
literária e a cultura científica representavam duas esferas de conhecimento autónomas e equivalentes. 
Frank Raymond Leavis (1895 -1978), seguidor da escola saudosista de Matthew Arnold (1822-1888), 
defendia que o estudo da língua (inglesa) e o exercício da crítica literária eram caminhos para a “cura” da 
sociedade, uma vez que “a Inglaterra estava doente”. Sustentava que as grandes obras da literatura 
exprimem aspectos essenciais da experiência humana e que a criatividade está ausente na cultura de 
massas, devido a uma produção anónima, colectiva e comercial. 
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alguns autores que demonstram preocupação pelo perigo que circunda a tão proclamada 

centralidade cultural. 

Assistimos, pois, a uma passagem da “cultura” para o “cultural”, tornando-se 

“culturais” actividades tradicionalmente afastadas como a gestão52. 

Devemos sublinhar o facto de T.S.Eliot (1888-1965), na esteira da proposta de 

Matthew Arnold, da cultura como busca da perfeição, propôr a articulação em mútua 

dependência entre os três sentidos de cultura: o desenvolvimento de um indivíduo, de 

um grupo ou classe e de toda uma sociedade. A cultura de uma sociedade resulta do 

contributo integrado das várias classes sociais. Os indivíduos são unidades num grupo 

cultural que, por sua vez, depende da sociedade. Em (otas para uma definição de 

cultura, publicado no ano em que Eliot recebeu o Prémio Nobel da Literatura, o autor 

opõe a erudição e a educação formal às limitações da cultura, configurando o 

aparecimento de grupos mais cultos um dos aspectos evolutivos das sociedades. 

Contudo, adverte que o homem culto ou a classe culta não são representativos da cultura 

de uma sociedade. Neste contexto, Eliot propõe uma cultura inclusiva. “Podemos até 

descrever a cultura simplesmente como aquilo que torna a vida digna de ser vivida” 

(Eliot, 1948: 41).  

A definição de Eliot menciona ainda a proximidade entre cultura e religião, 

sendo esta última, de acordo com quem observa, produto ou produtor de uma cultura. 

Cultura e religião serão, pois, dois aspectos diferentes da mesma realidade. 

As condições para a cultura incluem a existência de uma orgânica que 

alimentava a sua transmissão hereditária. Citando o contributo de Mannheim para o 

estudo das elites, entendidas como aqueles que criam cultura, Eliot propõe que a acção 

deste grupo se situa antes no processo de transmissão, sendo a família um canal 

prioritário nesta função. 

As elites destacam-se pela capacidade de introduzir tensão entre indivíduos e 

classes. É função dos elementos da elite “em relação com os produtores, transmitir a 

                                                           
52 Para um maior aprofundamento da análise e distinção entre os conceitos de cultura, indústria cultural e 
indústrias criativas ver a tese de mestrado em Ciências da Comunicação de Dora Santos Silva intitulada 
“A cultura no jornalismo cultural”, apresentada, em 2008, à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa. A autora percorre os conceitos de cultura de E.B.Taylor, Edgar Morin, 
Richard Hoggart, Raymond Williams, Stuart Hall, Umberto Eco e Isabel Ferin. Para as noções de 
indústria cultural recorreu a Theodor W.Adorno, Edgar Morin, Rogério Santos, Ramon Zolla, Bernard 
Miège, Justin O’Connos e David Hesmondhalgh. A secção dedicada à explanação de indústrias criativas 
inclui as propostas de John Hartley, Stuart Cunningham, Richard Florida, Richard Caves e Terry Fellew. 
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cultura que herdaram; assim como é sua função, em relação com o resto da sua classe, 

impedir que ela se petrifique (…) É função dos membros e famílias superiores preservar 

a cultura de grupo, assim como é função dos produtores alterá-la” (Eliot, 1948: 57-58). 

Contudo, alerta que “as elites do futuro diferirão num aspecto importante de qualquer 

uma que conhecemos; elas substituirão as classes do passado, assumindo as suas 

funções efectivas” (Eliot, 1948: 51).  

A inquietação em torno da dicotomia classe versus elite revela que a cultura total 

de um país é mais abrangente do que a sua governação. Eliot pondera sobre a 

possibilidade de “apenas através da educação, garantir a transmissão de cultura numa 

sociedade em que alguns educadores parecem indiferentes às distinções de classe, e da 

qual outros educadores desejam remover totalmente essas distinções” (Eliot, 1948: 63). 

Mais uma vez, cultura é associada ao processo de adquirir conhecimento pela educação, 

mas também a um processo mais abrangente como a satisfação de curiosidade.  

Defensor de uma “sociedade graduada”, onde a aristocracia desempenha um 

papel essencial na transmissão da cultura enquanto modo de vida total de um povo e 

partilhável, Eliot antecipa o que mais tarde será entendido por habitus na óptica de 

Bourdieu (um conceito que trataremos adiante neste trabalho). O habitus enquanto 

matriz cultural, que predispõe o homem para determinadas escolhas e elemento da 

constituição das identidades sociais, é envolvido na seguinte analogia entre cultura e 

poder: 

 

Os níveis de cultura podem também ser vistos como níveis de 
poder, na medida em que um grupo menor num nível mais alto 
terá tanto poder quanto um grupo mais alto num nível mais 
baixo; pois pode-se argumentar que a igualdade completa 
significa irresponsabilidade universal; e em tal sociedade como 
a imagino, cada indivíduo herdaria uma maior ou menor 
responsabilidade para com a comunidade, de acordo com a 
posição que ele herdou na sociedade – cada classe teria 
responsabilidades um pouco diferentes. Uma democracia na 
qual cada um tivesse responsabilidades iguais em tudo seria 
opressiva para os conscienciosos e licenciosa para o resto (Eliot, 
1948: 64-65). 

 

As suas posições valeram a Eliot a acusação de elitista, enquanto defensor do 

papel da intelligentsia para a alta cultura, mas também enquanto proponente “da cultura 



 

 

 

73 

como modo popular de vida. Como todos os elitistas inteligentes, é também um 

populista de pura cepa” (Eagleton, 2000: 145). Eagleton não vê qualquer contradição 

entre as duas posições de Eliot, uma vez que a cultura pós-moderna “é uma cultura sem 

classes no sentido em que consumismo também não tem classes, o que quer dizer que 

atravessa as divisões de classe ao mesmo tempo que impulsiona um sistema de 

produção para o qual tais divisões são indispensáveis” (Eagleton, 2000: 161).  

Eliot sublinha ainda que, embora nem todos os políticos sejam homens de 

cultura, a “cultura é reconhecida como um instrumento de política, e como algo 

socialmente desejável que cabe ao Estado promover” (Eliot, 1948: 105). Este aspecto 

será particularmente importante no final do nosso trabalho, quando a cultura for 

nomeada como um elemento da geopolítica mundial. Do mesmo modo, a política foi 

uma actividade praticada dentro de uma cultura (tendo Eliot apontado a Rússia soviética 

e o Reino Unido imperialista) e entre representantes de culturas diferentes com o intuito 

de “dominar a cultura, em vez de manter-se no seu lugar dentro de uma cultura” (Eliot, 

1948: 134). 

A ideia de que a cultura nunca é consciente na sua totalidade aliada às 

consequentes dificuldades de planificação, à percepção que a cultura ocidental “não está 

muito sadia” e ao sentimento de urgência em tomar medidas para melhorar sua condição 

levaram T.S. Eliot a identificar cultura com educação, no sentido em que esta última 

seria o único instrumento para melhorar a primeira (Cf. Eliot, 1948: 117). O autor não 

deixa de formular a hipótese, muito actual no nosso país em virtude da subida dos níveis 

mínimos de escolaridade obrigatória, de a democratização da educação conduzir à 

indiferença pela cultura, assim como “a imposição universal de educação acima dos 

anos de maturidade conduzirá a uma hostilidade contra ela” (Eliot, 1948/1988: 125). A 

educação é uma das formas de combater o “declínio da cultura” uma vez que deverá 

preparar os jovens para o exercício da cidadania, com base no desenvolvimento da 

personalidade. 

Alerta que a educação, sob a esfera da influência política, se encarregará da 

reforma e direcção da cultura “em vez de se manter como uma das actividades através 

das quais uma cultura se realiza. A cultura não pode de modo geral ser trazida à 

consciência, e a cultura da qual somos totalmente conscientes nunca é toda a cultura: a 

cultura efectiva é aquela que dirige as actividades daqueles que manipulam aquilo a que 

chamam cultura” (Eliot, 1948: 134). 
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A massificação proposta pelas sociedades contemporâneas impõe, pois, que se 

mencione as transformações na estrutura das relações humanas, incluindo as suas 

formas simbólicas. A “cultura”, enquanto instrumento que assegura as formas de 

controlo social e das ideologias em voga na sociedade capitalista tem, segundo Adorno 

(1903-1969), nos meios de comunicação social um mecanismo manipulador e 

perpetuador das relações de força. 

A utilização do termo “cultura” conheceu uma generalização a partir do cunho 

da expressão “indústrias culturais”, por Adorno e Horkheimer em 1947, no âmbito do 

Institut für Sozialforschung (1923) da Escola de Frankurt. As indústrias culturais, por 

acção de estruturas capitalistas, visavam contentar as pessoas e contribuir para a 

manutenção da ordem social estabelecida, uma vez que desta maneira não veriam 

motivo para combater o capitalismo. Adorno refere-se em diversas obras à oposição 

entre a alta cultura e a baixa cultura, isto é, entre a cultura erudita e a cultura de massas. 

Como representantes de cada uma destas culturas o autor aponta, respectivamente, 

Beethoven e o jazz. Os meios de comunicação social seriam uma das formas a que as 

indústrias culturais recorrem para a produção de uma população satisfeita e passiva, 

contribuindo ainda para uma sociedade padronizada e regalada com prazeres ilusórios, 

em virtude das suas necessidades construídas de forma enganosa.  

A indústria cultural é, por sua vez, submissa às transformações técnicas iniciadas 

no período das Luzes. “O progressivo domínio técnico da Natureza, converte-se num 

logro colectivo, num instrumento de coacção da consciência” (Adorno, 1974: 106). 

Desta forma, em vez de contribuir para uma sociedade emancipada, a indústria da 

cultura, dominada por um anti-racionalismo, impede o desenvolvimento de seres 

capazes de um processo de tomada de decisão esclarecida e independente, essencial a 

uma sociedade democrática. Uma sociedade nunca emancipada, infantilizada, segundo 

Adorno.  

A actividade de artistas e elementos da burguesia estimula a criação de espaços 

de lazer alternativos às manifestações populares. Os salões privados, academias e 

galerias de arte estiveram nas origens deste novo modo de sociabilidade, conforme 

veremos adiante, ao estimularem o debate crítico. As tertúlias em clubes e cafés, em 

torno da actualidade veiculada pela imprensa, foram outra via para a autonomização de 
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esferas a partir do século XVIII, conforme aponta Habermas, nome da segunda geração 

de investigadores da escola crítica de Frankfurt na sua dissertação de doutoramento53.  

Uma formação da opinião pública democrática implica o contributo das várias 

sensibilidades políticas, incluindo as marginais. A des-singularização das culturas, em 

conjunto com o aumento da circulação de mercadorias e pessoas, conduz a uma 

mundialização que é interpretada como um objecto histórico. A globalização dos 

mercados, implica a concorrência à escala mundial entre todos os produtores de todo o 

tipo de bens, inclusivamente os culturais. A cultura é entendida, de ora em diante, como 

um produto. Neste sentido, a mundialização da cultura é caracterizada como “o encontro 

entre homens inscritos nas culturas fragmentadas, locais, enraizadas na longa duração 

da história, por um lado, e os bens e serviços colocados no mercado pelas indústrias 

recentes e globalizadas pelos sistemas de trocas e de comunicação com uma grande 

capacidade, por outro lado” (Warnier, 2004: 41). 

Arendt (1906-1975) alerta para as alterações introduzidas pela indústria como 

cultura, com expressão na “cultura de massas”, sob domínio do entretenimento. As 

sociedades antigas não consumiam a cultura como se fosse uma mercadoria, um bem de 

consumo. Pelo contrário, entendiam a cultura como um bem social, que usavam em 

função de fins determinados. A função da arte era, essencialmente, prender a atenção e 

comover. Já as sociedades de massas desejavam, não cultura, mas entretenimento, e os 

artigos fornecidos pela indústria são consumidos pela sociedade “como quaisquer outros 

bens de consumo” (Cf. Arendt, 1961: 214-215). 

A evolução das sociedades deu-se no sentido de uma valorização do objecto 

cultural como elemento de troca, para melhoria de posição social ou aumentar a auto-

estima. Arendt considera que a atribuição de valor de troca à arte constitui apenas parte 

do problema. 

 

                                                           
53 Jürgen Habermas (n.1929) publica em 1962 a tese The Structural Transformation of the Public Sphere: 
An Inquiry Into a Category of Bourgeois Society, em que apresenta a esfera pública literária urbana na 
Alemanha, Grã-Bretanha e França entre os séculos XVII e XIX. Estes homens leitores de jornais 
debatiam, nos cafés, clubes e salões privados burgueses, os novos estilos artísticos ou as mais recentes 
obras de arte, estando em causa o significado estético e o julgamento. Subjacente a este debate crítico 
estão os actos do Estado. A sociedade europeia oitocentista era, em geral, caracterizada por uma divisão 
entre, por um lado, o Estado e a corte, e por outro lado, a sociedade civil e a esfera privada da família 
conjugal recentemente constituída. A prática de debate e a troca de ideias com base na razão foram 
processos que potenciaram a emergência da esfera política. Impulsionaram, de igual modo, a actividade 
de agentes especializados como os críticos de arte, que legitimaram a cultura erudita. 
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A cultura é certamente menos ameaçada por aqueles que 
preenchem as horas vagas com diversões do que por aqueles que 
as enchem com fortuitas bugigangas culturais, com o fito de 
subirem na escala social. E no que diz respeito à produção 
artística não deve ser mais difícil para um artista resistir às 
massivas tentações da cultura de massas (…) do que era evitar 
as tentações mais sofisticadas e os ruídos mais insidiosos dos 
snobes culturais na sociedade refinada (Arendt, 1961: 216). 

 

Outra das acções problemáticas da sociedade de massas sobre a cultura está na 

voracidade com que processa a modificação do objecto cultural. A transformação do 

objecto destina-se a facilitar o seu consumo pelo maior número possível de pessoas, 

tornando-o mais facilmente acessível. “A cultura de massas aparece quando a sociedade 

de massas se apropria dos objectos culturais, e o seu perigo está em que o processo vital 

da sociedade (que, como todos os processos biológicos, atrai insaciavelmente tudo o 

que pode para o ciclo do seu metabolismo) irá literalmente consumir os objectos 

culturais, irá devorá-los e destruí-los” (Arendt, 1961: 217). Arendt não se refere aqui à 

difusão massiva de livros e reproduções de quadros, mas à alteração da sua natureza: 

”reescritos, condensados, digeridos, reduzidos a kitsch para reprodução ou adaptação 

cinematográfica. Aqui, deparamo-nos não com um processo de extensão da cultura às 

massas, mas de destruição da mesma em prol do entretenimento” (Arednt, 1961/2006: 

217). 

Esta tarefa de modificação dos clássicos é desempenhada por um novo tipo de 

intelectuais “muitas vezes cultos e bem informados, cuja única função é organizar, 

difundir e modificar objectos culturais a fim de convencer as massas de que Hamlet 

pode ser tão divertido como My Fair Lady e, possivelmente, também educativo” 

(Arendt, 1961: 217). 

A autora prossegue com a distinção entre objectos de uso e obras de arte, 

“ambos possuidores de um certo grau de permanência, que vai desde a durabilidade dos 

objectos de uso à potencial imortalidade no caso das obras de arte” (Arendt, 1961: 219). 

No processo evolutivo da vida humana no mundo, a cultura ocupa uma posição anterior 

à arte, logo após a organização dos objectos fabricados de modo a que resistam ao 

consumo das pessoas. “Só quando essa sobrevivência das coisas está garantida é que 

podemos falar de cultura, e só quando nos confrontamos com coisas que existem 

independentemente de todas as referências utilitárias e funcionais, e cuja finalidade se 
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mantém sempre igual, é que podemos falar de obras de arte” (Arendt, 1961: 219-220). 

Arendt insiste: “arte e cultura não são a mesma coisa” (Arendt, 1961: 224), mas 

qualquer discussão sobre a cultura deve de algum modo ter como ponto de partida o 

fenómeno da arte (Arendt, 1961: 220).  

A intrincada relação entre arte e política remonta à Grécia clássica, apesar de 

Roma preferir a gravitas no exercício da cidadania. Arendt nota que o conflito entre 

ambas originou a que nenhuma caísse na indiferença. Segundo a autora, a relação com 

os objectos sagrados de um povo constitui um indício da sua cultura, o que poderá ser 

aferido pela escolha de colocar esses artefactos em templos e/ou igrejas ou em museus. 

“A cultura sugere que a esfera pública, tornada segura pelos homens de acção, oferece o 

seu espaço de exibição para essas coisas cuja essência é aparecer e serem belas” 

(Arendt, 1961: 228). Desta forma, arte e política são dois fenómenos da esfera pública, 

estão inter-relacionadas e são interdependentes.  

A cultura do espírito no sentido em que Cícero a entendia, uma mente adestrada 

e cultivada pela educação filosófica, contribuía para um julgamento desinteressado. O 

que está em jogo é a capacidade para um julgamento, livre de condicionalismos 

subjectivos e na perspectiva dos julgados, em cuja posição o juiz se deverá colocar. O 

discernimento ou capacidade de produzir juízos, também designados por senso comum, 

é essencial para a vida na esfera pública do homem político. 

 

A cultura e a política são, portanto, afins, porque nelas o que 
está em jogo não é o conhecimento nem a verdade, mas antes o 
juízo e um processo de decisão: uma judiciosa troca de opiniões 
a respeito da vida pública e do mundo comum, e uma escolha do 
tipo de acções que no mundo devem ser empreendidas, assim 
como o aspecto que esse mesmo mundo deve ter doravante e 
qual o tipo de coisas que nele devem aparecer (Arendt, 1961: 
232). 

 

A forma de julgar revela, de modo muitas vezes involuntário e na esfera pública 

do agir, o carácter do avaliador. Em público, o gosto escolhe entre diversas qualidades 

de modo a criar uma cultura. Neste sentido, o gosto é uma capacidade política (Cf. 

Arendt, 1961: 234). 
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Retomamos a concepção marxista de cultura, que a equipara à ideologia. A 

cultura é vista como “resultando das forças de produção que determinam directamente a 

super-estrutura social, reduzindo assim a cultura a um determinismo económico, social 

e político” (Pires, 2004: 50). Esta perspectiva do pensamento marxista será revista por 

Althusser, no sentido de o associar a um modo revolucionário de interpretação da 

estrutura social. Uma concepção que irá influenciar a Escola Crítica de Frankfurt e o 

Center for Contemporary Cultural Studies de Birmingham. 

Inspirados pela ideia marxista de uma estratificação social e luta ideológica na 

sociedade, uma batalha conferidora de sentido aos acontecimentos culturais, Richard 

Hoggart e Raymond Williams investigam como determinados estilos de vida se 

traduzem e influenciam formas de produção e consumo de cultura. Ideologia, linguagem 

e simbólico são temas privilegiados para a sua actuação. Os Cultural Studies 

constituem-se como uma disciplina académica entre as décadas de 60 e 80, no Center 

for Contemporary Cultural Studies da Universidade de Birmingham. O factor político 

da cultura é, na perspectiva de Stuart Hall o tema central da nova área de estudos (Hall, 

1996: 396). Num artigo em que sublinha a ausência de reconhecimento imediato entre 

os cultural studies e o marxismo e destaca momentos fracturantes da disciplina, o autor 

de referência nota a diversidade do objecto de estudo e dos próprios investigadores:  

 

Os cultural studies abarcam discursos múltiplos bem como 
numerosas histórias distintas. Compreendem um conjunto 
inteiro de formações, com as suas diferentes conjunturas e 
momentos no passado. Gostaria de insistir na variedade de 
trabalhos inerentes aos cultural studies. Consistindo sempre 
num conjunto de formações instáveis, encontravam-se 
“centrados” apenas entre parênteses, de um modo particular que 
tenciono definir de seguida. Esta disciplina teve uma grande 
diversidade de trajectórias: muitos seguiram e seguem percursos 
distintos no seu seio; foi construído por um número de 
metodologias e posicionamentos teóricos diferentes, todos 
confrontando-se entre si (Hall, 1992: 66). 

 

Hall considera que o público é um dos actores que intervém na luta ideológica, 

estando ao seu critério validar, aceitar ou recusar os aspectos gerais ou a formulação 

particular veiculada, no caso em concreto, pela televisão (Cf. Esquenazi, 2003: 54). 
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Os trabalhos de Pierre Bourdieu (1939-2002) e Anthony Giddens (n.1938) 

conduziram a uma tendência para considerar estruturas e forma de actuação dos homens 

“como elementos interdependentes que não se podem sobrepor um ao outro. Nestas 

abordagens, sobretudo nas que surgiram nos finais da década de 80 do século passado, 

foi-se fortalecendo a ideia de que a cultura é um conjunto variado de modos de actuar e 

de produzir assim como de rituais em que se pretende participar” segundo as estratégias 

das diferentes situações sociais (Pires, 2004: 50). 

A constatação de Pires é complementada pela proposta de Eagleton, segundo a 

qual “nos encontramos actualmente encurralados entre noções de cultura demasiado 

amplas para serem úteis e desconfortavelmente rígidas, sendo a nossa necessidade mais 

urgente avançar para além delas” (Eagleton, 2000: 49). 

 

O termo “cultura” foi adquirindo, ao longo dos séculos, uma significativa 

abrangência de aplicações à vida quotidiana, sendo igualmente cada vez mais utilizado 

no meio académico. Esta proliferação de sentidos é de tal ordem que o seu significado 

poderá ser apurado pela qualidade do emissor. Por este motivo iremos, na próxima 

secção, percorrer os sentidos do termo para alguns protagonistas da programação 

cultural, que exercem a direcção artística em outras tantas instituições portuguesas. 

Devemos sublinhar que o papel deste novo agente da cultura se sedimentou 

enquanto o homem estava envolvido numa nova relação com a memória e com os meios 

utilizados neste contexto.  

Outro dos aspectos a ter em conta, e que foi um factor essencial na 

transformação da natureza da produção e da recepção dos produtos culturais, está 

relacionado com algumas das novas formas tecnológicas. É o clássico exemplo do 

aparecimento do cinema, do desenvolvimento da televisão ou do CD (inicialmente com 

74 minutos de duração para comportar a Nona Sinfonia de Beethoven). Além de 

contribuírem para a evolução do conceito de cultura, os novos média tornaram possível 

novas formas de produzir arte, como o vídeo, de a transmitir, ao ver uma ópera em 

DVD, quando e onde o espectador quiser, permitindo-lhe escapar às dramaturgias das 

salas de espectáculos. Por outro lado, o receptor não fruirá do “espírito” único que flui 

pelo auditório resultado de uma apresentação artística ao vivo pelos seus criadores/ 

intérpretes. 
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II.1. A cultura do programador 

 

A introdução do capítulo regista a evolução dos sentidos da cultura ao longo dos 

séculos. Para determinar, com rigor, a definição de cultura num contexto de 

programação institucional, em Portugal, neste início de século, consideramos que seria 

indispensável obter a perspectiva dos agentes da inscrição programática. Seguimos a 

perspectiva do mediador, entre o artista e o público, para investigar os elementos em 

causa quando falamos de programação cultural54. 

Este mediador não deixa ele mesmo de propor uma visão criativa, sendo 

discutível o seu estatuto de criador na pura acepção do termo. Um debate a que deram 

voz os vários inquiridos. Por outro lado, uma parte significativa dos entrevistados 

exerce, ou já exerceu, uma actividade artística, o que se revela determinante na forma 

como olham para a modelação do programa do espaço cultural.  

                                                           
54 Recuperamos os motivos da escolha do método e dos entrevistados, já explanados na Introdução. 
Representativos de organizações culturais com diferente: personalidade jurídica, financiamento, 
localização geográfica, experiência profissional prévia e áreas de intervenção artísticas, os programadores 
são os interlocutores privilegiados para explicar os meandros do seu exercício, apesar de as suas 
representações, por várias vezes, denotarem auto-legitimação. Utilizámos uma amostra de conveniência 
não aleatória composta por 14 programadores culturais a quem foram aplicadas entrevistas semi-
directivas. Foram seleccionados os directores artísticos dos seguintes teatros: Theatro Circo de Braga 
(Paulo Brandão), Centro Cultural Vila Flor (Guimarães, José Bastos), Teatro Municipal da Guarda 
(Américo Rodrigues), Teatro Municipal São Luiz (Lisboa, Jorge Salavisa). A amostra inclui a Casa da 
Música (Porto, António Jorge Pacheco), com quatro estruturas residentes, participação em redes de 
programação internacionais, financiamento directo do Ministério da Cultura e menos de cinco anos de 
actuação. Entre as estruturas com vocação de “laboratório” de produção artística: Balleteatro (Porto, 
Manuela Barros), O Espaço do Tempo (Montemor-O-Novo, Rui Horta), Centro de Artes Performativas 
do Algarve (Faro, José Laginha), Galeria Zé dos Bois (Lisboa, Natxo Checa). No âmbito das artes visuais 
e, tendo em conta o trajecto profissional de comissários independentes que passam a actuar numa 
instituição, foram escolhidos o Centro de Arte Moderna José de Azeredo Perdigão (Lisboa, Isabel 
Carlos), Culturgest (Lisboa, Miguel Wandschneider) e Museu de Serralves (Porto, João Fernandes). Por 
último, o antigo director do Serviço de Música da Fundação Calouste Gulbenkian (Lisboa, Luís Pereira 
Leal), que deixou funções no ano em que foi concedida a entrevista, partilhou reflexões sobre mais de três 
décadas de exercício. O antigo programador da Culturgest, António Pinto Ribeiro, fez um balanço de 
mais de uma década de programação multidisciplinar. O interlocutor estatal da maioria destas entidades, 
excluindo as fundações privadas directamente financiadas pelo Ministério da Cultura e as empresas 
municipais, que não se integram nos programas de financiamento, é a Direcção-Geral das Artes. O seu  
antigo director, Jorge Barreto Xavier, admitiu que “um valor muito significativo das competências 
financeiras da Direcção-Geral das Artes respeita à atribuição de apoios para as artes. Corresponde entre 
75 a 80 por cento do orçamento” que, entre 2004 e 2009, oscilou respectivamente entre 23,5 e 26,7 
milhões de euros. 
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A designação técnica mais corrente, e preferida dos entrevistados, é a de director 

artístico em detrimento do “programador”, uma vez que a primeira implica um nível 

operacional que fazem questão de sublinhar. Por esse motivo, adoptamos o termo este 

capítulo. Também no sector dos museus de arte contemporânea, esse carácter de 

trabalho no terreno atribuído ao curador ou organizador de exposições, é preferido em 

detrimento da directoria da instituição. Na arte contemporânea, os responsáveis fazem 

questão de sublinhar o carácter provisório das suas funções. 

Importa sublinhar que tanto a direcção artística como a organização de 

exposições são actividades que não estão especificadas na listagem das profissões para 

efeitos fiscais, o que nos leva a explicá-lo pelo facto de ser um núcleo ainda bastante 

recente em Portugal, que conheceu crescimento a partir da década de 90. Voltaremos a 

abordar, no segundo capítulo, as características da evolução da figura do programador 

cultural e por agora centremo-nos nas suas funções. 

E porque tratamos estas actividades através da escolha dos entrevistados 

preferencialmente no âmbito de instituições? Porque a actividade constante nas mesmas 

áreas artísticas, apesar das diferentes antiguidades - entre um período mínimo de cinco 

anos (teatros municipais) e mais de 50 (Fundação Calouste Gulbenkian) - permite 

apurar processos evolutivos, reveladores de ideologia(s) de programação. Importa ainda 

apontar os elementos comuns às diversas artes do espectáculo e aos museus de arte 

contemporânea, que derivam do facto de proporem criações de artistas em exercício 

cuja linguagem ainda se encontra em construção, e apresentam acontecimentos únicos e 

irrepetíveis cuja recepção ocorre no decorrer do mesmo.  

As especificidades das práticas em Portugal no contexto de uma representação 

pública das várias artes tornaram evidente a importância de lembrar que estas áreas não 

trilharam um percurso conjunto e que foram adquirindo diferentes papéis sociais ao 

longo dos séculos. Motivo pelo qual traçamos, adiante, uma breve evolução histórica da 

apresentação pública das várias artes, assim como das colecções de arte.  

 

“Programar é escolher e gerir um conjunto de informação em prol de um fim que 

procurará ir de encontro à missão de cada estrutura”, define José Bastos, director do 

Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães, que empreende a sua missão em torno de 

quatro eixos: qualidade; diversidade, carácter contemporâneo e incidência na formação. 
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A qualidade das propostas artísticas é um objectivo referido por todos os 

agentes, independentemente das preferências estéticas do público. “Sempre que temos 

uma proposta de programação, procuramos que, mesmo quem tenha ficado desagradado 

saia daqui a dizer: eu não gostei mas tinha qualidade”, acrescentou o director artístico55. 

                                                           
55 Centro Cultural Vila Flor: Está instalado no Palácio Vila Flor, em Guimarães, edifício e jardins do 
século XVIII, junto do qual foi construído um moderno edifício, destinado à apresentação de espectáculos 
e a uma grande diversidade de estruturas, permitindo os mais diversos eventos em simultâneo. O novo 
edifício integra dois auditórios (o grande para 800 pessoas e o pequeno com 188 lugares) e três foyers 
(com capacidade para entre 70 a 400 pessoas). Os auditórios adequam-se à realização de espectáculos, 
conferências e congressos, enquanto os foyers podem ser utilizados para exposições técnicas e serviços de 
apoio. No Palácio Vila Flor são utilizadas duas salas de exposições (com 1000 m2 no total) e quatro salas 
de reuniões. O complexo ainda dispõe de salas de ensaios, um restaurante, um café concerto, três bares de 
apoio e parque de estacionamento. 

Inaugurado a 17 de Setembro de 2005, o novo edifício foi pensado para dar continuidade às actividades 
culturais já existentes na cidade, mas também para a estrutura funcionar como motor de descentralização.  

A empresa municipal “A Oficina – Centro de Artes e Mesteres Tradicionais de Guimarães, CIPRL” tem a 
seu cargo a gestão deste complexo que agrupa as apresentações artísticas outrora realizadas nos mais 
variados locais da cidade de Guimarães. Com um orçamento de 3,5 milhões de euros em 2008, “A 
Oficina” acumula a gestão do Centro Cultural Vila Flor, com a organização dos principais certames e 
manifestações culturais da cidade (Encontros da Primavera, Festival de Inverno, Semana da Dança, Verão 
Vale a Pena em Guimarães, Cursos Internacionais de Música, Guimarães Jazz, Festivais Gil Vicente, 
Festas da Cidade, Feira de Artesanato, Teatro Oficina e Promoção das Artes e Ofícios Tradicionais). 

O Centro Cultural poderá integrar os espectáculos predominantemente de teatro no mês de Junho com 
uma programação com mais propostas de música nos meses de Maio e Julho, e promovendo exposições e 
acções para bebés alusivas ao teatro. Esta diversidade explica a apresentação em Guimarães, nos últimos 
cinco anos, dos projectos de Rui Reininho, Rodrigo Leão, Paulo de Carvalho, Eunice Muñoz, Beatriz 
Batarda, O Bando, Teatro Meridional, João Garcia Miguel, companhia do Teatro São João, Nuno 
Carinhas e Clara Andermatt, Olga Roriz, Aldara Bizarro, mas também dos trabalhos de Peeping Tom, Les 
Ballets C. de la B., Stacey Kent e Alasdair Roberts. 

No primeiro ano de funcionamento (entre Setembro e Dezembro de 2005), o Centro Cultural teve uma 
verba de 710 mil euros para programação, enquanto o orçamento total da estrutura ascendia a 1,4 milhões 
de euros. Foram realizadas 191 sessões, abrangendo cinema, novo circo, exposições, workshops e feiras, 
assistidas por 45416 pessoas (actividades da Oficina estão incluídas).  

Ao longo de 2009 foram realizadas 431 sessões, que tiveram 61567 pessoas a assistir (estão excluídas as 
actividades ao ar livre). Dotada de uma verba para programação que ascende a 1,6 milhões de euros, a 
estrutura mantém os 3,6 milhões de orçamento total. O número de funcionários cresceu de 38 para 44. O 
Centro Cultural Vila Flor é um dos parceiros para a realização de Guimarães 2012 – Capital Europeia da 
Cultura. 

José Bastos (n.1966) vai acompanhar as associações locais e coordenar toda a produção no âmbito da 
Capital Europeia de Cultura. O programador do Centro Cultural Vila Flor (desde a sua fundação) e 
administrador de “A Oficina” (a partir de Maio de 2002) entrevê aqui uma oportunidade para 
“transformar de forma radical a cidade” no sentido de a tornar mais permeável às propostas, “sendo um 
processo de regeneração cultural ou de regeneração urbana de liderança cultural”.  

Sobre a percepção do efeito de duas décadas de programação cultural em Guimarães, considera tratar-se 
de uma “cidade muito difícil, com características específicas, o que faz com que o trabalho desenvolvido 
seja muito mais complicado em termos de resultados”. A evolução construída “não é proporcional ao 
investimento feito”, havendo “um trabalho sério a desenvolver”, aponta José Bastos, que foi coordenador 
dos Serviços Culturais da Câmara Municipal de Guimarães entre 1988 e 2002. Neste período também era 
responsável pelas coordenações da programação e produção. 

A partir de 1995, e até 2002, programou e coordenou, ao serviço da autarquia, os “Festivais Gil Vicente”, 
“Festival de Inverno”, “O Verão Vale a Pena em Guimarães”, para além da programação regular. 



 

 

 

83 

A diversidade de propostas nas diferentes áreas artísticas é um objectivo 

apontado pelos responsáveis de espaços municipais localizados fora dos centros urbanos 

Lisboa e Porto. “Se é possível numa grande cidade haver um espaço cultural que se 

dedique a uma área de actividade, que pode ser a música e dentro da música o jazz ou a 

clássica, o mesmo já não será possível num concelho como Guimarães. Trabalhando 

com dinheiros públicos e tendo uma missão de serviço publico, entendemos que 

devemos procurar chegar a todos os públicos e abranger todas as áreas”, prossegue José 

Bastos.  

A formação é uma das formas de aproximação dos públicos e da comunidade. 

“Estamos num processo de formação contínuo e temos de formar o cidadão. A arte é um 

importante contributo para isso, porque obriga a reflectir, porque provoca”, aponta. 

“Fomentamos formação de forma directa, para profissionais; de forma indirecta, 

promovendo acções para professores, para que depois possam transmitir aos alunos as 

informações que receberam principalmente no que respeita a exposições (….); temos 

formação continuada na área do teatro na perspectiva de formar público”, enumera José 

Bastos.  

Já as escolhas de cariz contemporâneo explicam-se pelo facto de “vivermos no 

mundo, num determinado momento” e pela “particularidade da arte estar à frente do seu 

tempo. Achamos que não faria sentido ter uma programação que não fosse, no mínimo 

contemporânea e, algumas situações, de vanguarda”.  

Um outro aspecto a ter em conta, e que não podemos deixar de mencionar, é que 

na programação influem elementos de vária ordem e que estão fora do controlo do 

director artístico: a disponibilidade de datas dos artistas, ter a sala livre (ocasionalmente 

podem ser arrendadas), existência de transportes e alojamentos na cidade para os artistas 

(ex: a execução de determinadas peças por uma orquestra pode requerer cerca de uma 

centena de músicos), o facto de estes não adoecerem, etc. 

                                                                                                                                                                          

Em 2003 e 2004, José Bastos foi, respectivamente, membro da Comissão Organizadora Local do 
Campeonato do Mundo de Andebol e membro do Gabinete Municipal do EURO 2004, com a 
responsabilidade da Coordenação da Animação da cidade. 

Sob a sua direcção foram apresentados no Centro Cultural Vila Flor mais de 1000 espectáculos desde a 
abertura em Setembro de 2005 (300 de teatro, 500 de música, 50 de dança, 150 de cruzamento 
disciplinar).  

Apresenta um percurso profissional sempre ligado aos sectores culturais da Câmara Municipal de 
Guimarães, mas faz questão de sublinhar não ter filiação partidária. Está a concluir a licenciatura em 
Estudos Artísticos e Culturais da Universidade Católica em Braga. É Vogal da Direcção da Agência para 
o Desenvolvimento das Indústrias Criativas (ADDICT). 
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Um elemento instintivo foi apontado pelos directores artísticos do Theatro Circo 

e da Casa da Música. Paulo Brandão e António Jorge Pacheco referem-se a “um jogo” 

entre uma escolha ponderada de propostas de autores/obras/projectos artísticos, fruto de 

um grande conhecimento do objecto, e o perfil, a identidade e a personalidade de quem 

escolhe, não podendo, no entanto, ser designado de gosto56. O programador “deve 

conhecer muito bem o objecto sobre o qual está a propor realizar mas nada disto é 

científico. Há uma grande parte que é meramente intuitiva, que poderá chamar-se de 

faro”, afirma o antigo coordenador de música clássica (incluindo agrupamentos) da 

Casa da Música, em funções de director artístico desde Janeiro de 2009. Caberá ainda 

ao director artístico assegurar que a tão desejada diversidade programática não resulte 

na dispersão da programação, com implicações na (não) definição do perfil da entidade. 

“É suposto que o director artístico não deixe que isso aconteça, que tenha o controlo e 

uma visão sobre aquilo que deve ser e avalie esse risco. Há sempre esse risco”, 

acrescenta. 

 

IV.1.1 Serviço Público 

A missão de serviço público das entidades de cultura voltou a ser sublinhada por 

António Jorge Pacheco, que assegura “não excluir o que poderá ser o gosto das minorias 

e garantir que as várias tendências se sintam representadas e proporcionar um bem 

cultural ao público mais alargado possível. Considero que esta função deve ser seguida 

com perseverança e, por vezes, não dá resultados no que respeita à quantidade de 

público, de bilhetes vendidos e de receitas de bilheteira”. Uma das formas de prestar 

serviço público, segundo o director artístico da Casa da Música57, consiste na 

                                                           
56 O gosto é entendido como uma disposição subjectiva tendo o deleite como único propósito. Bourdieu 
considera que um gosto puro e desinteressado é uma ilusão, uma vez que este existe no âmbito de um 
processo de inculcação levado a cabo pela família no decorrer da socialização/educação. O sociólogo 
defende uma relação entre as práticas estéticas, a origem social e “os usos sociais do gosto”, que designa 
de “distinção” através de “bens simbólicos”. O capital cultural, enformado pelos gostos e hábitos, é mais 
afectado pelo nível académico do que pela capacidade económica, defende Bourdieu em La Distinction 
(1979). 
57 Casa da Música: A construção do edifício projectado por Rem Koolhaas (Roterdão, 1944) teve início 
em 1999 para inaugurar em Dezembro de 2001, no final da iniciativa Porto – Capital Europeia da Cultura. 
O processo, pautado por polémicas políticas, foi concluído quatro anos mais tarde e o preço final da obra 
apresentava uma derrapagem de 230 por cento com o triplo de área construída. 

Tem dois auditórios (com 1238 e 300 lugares), duas outras salas (para concertos, oficinas ou actividades 
educacionais), dois foyers junto ao auditório principal (para concertos, instalações, conferências ou 
cocktails), 10 salas de ensaio com diversas dimensões, sala VIP/espaço multifuncional (250 lugares) e o 
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subsidiação do preço do bilhete. “Se fizéssemos contas ao custo de um concerto da 

Orquestra Nacional do Porto, uma orquestra sinfónica, e dividíssemos esse custo pelo 

número de lugares iríamos ter um preço incomportável. Aí estaríamos a trabalhar só 

para as elites. A partir do momento em que praticamos uma determinada política de 

preços da bilheteira, que claramente não corresponde aritmeticamente ao custo real do 

concerto, estamos a subsidiar o público”, explica António Jorge Pacheco. 

                                                                                                                                                                          

terraço (serve de apoio a conferências, apresentações públicas e recepções), além de quatro bares e um 
restaurante de cozinha internacional.  

A Fundação Casa da Música é uma instituição de direito privado e utilidade pública, que resulta de uma 
parceria entre o Estado (Ministério da Cultura participa em 45 por cento), Câmara Municipal do Porto (10 
por cento), Junta Metropolitana do Porto (5 por cento) e privados (eram 38 os fundadores em 2005 e 43 
em 2008). Cada novo fundador contribui com 100 mil euros, acrescendo prestações suplementares de 25 
mil euros. O diploma que aprova a criação da fundação refere que, no conjunto, devem garantir uma 
contribuição anual de 10 milhões de euros. O documento também estabelece o suporte institucional 
necessário à administração, gestão e actividades, assim como a integração da Orquestra Nacional do 
Porto. José Manuel Dias da Fonseca é o presidente do Conselho de Administração da Fundação Casa da 
Música. 

O orçamento para a programação é de quase quatro milhões de euros, ascendendo o orçamento global da 
Casa da Música a 16 milhões de euros. Esta verba inclui despesas de manutenção e o pagamento de 
ordenados a 176 funcionários. A equipa é constituída por 115 homens e 56 mulheres, sendo a média de 
idades de 29 anos. A fundação é directamente financiada pelos membros da parceria público-privada, 
com quem foram assinados contratos-programa (10 milhões de euros anuais do Estado; 250 mil da 
autarquia do Porto e Junta Metropolitana e 43 privados) e deverá gerar 30 por cento de receitas próprias. 
Em 2008, o contributo do mecenato era de 2,437 milhões de euros. Acresce o contrato-programa com a 
ONP de cerca de 1,5 milhão de euros anual.  

A instituição, concebida para ser “A Casa de Todas as Músicas”, assume-se como dinamizador do meio 
nacional e internacional em todos os géneros musicais, desde a erudita, o jazz, a world e a electrónica, 
englobando a grande produção internacional e os projectos mais experimentais.  

Os 267 concertos e as 1158 actividades educativas promovidas em 2008 foram presenciados por mais de 
200 mil pessoas. Se forem adicionadas as visitas guiadas e livres, a entidade estima que este número 
ascenderá a 440 mil. Mais de metade dos 1800 músicos que actuaram na Casa da Música nesse ano eram 
de nacionalidade portuguesa. 

António Jorge Pacheco (n.1960) é director artístico da Casa da Música desde Janeiro de 2009, tendo 
assumindo a continuidade nas linhas definidas por Pedro Burmester, com quem colaborou desde o início 
do projecto (1999). Desempenhava as funções de coordenador de programação da Casa da Música, em 
acumulação com a gestão artística do Remix Ensemble e da Orquestra Barroca. Integrou, entre 1999 e 
2001, o grupo de trabalho da Casa da Música e, durante esse período, foi coordenador da programação 
musical da Porto 2001 – Capital Europeia da Cultura. Foi director artístico interino da Casa da Música 
entre Novembro de 2005 e Março de 2006. 

Coordenador das actividades culturais do Europarque (1995-1999), consultor artístico da Casa das Artes 
de Vila Nova de Famalicão (2001) e da Fundação Luso Internacional (1988-1989), fez crítica de ópera e 
teatro para “O Primeiro de Janeiro” (1988-1990). Traduziu obras, textos e libretos do italiano e publicou 
“O Guardador de Sonhos” e “Passeava-se a donzela”. 

Foi eleito em 2004 e reeleito em 2008 presidente do Réseau Varèse (Associação dos Promotores de 
Música Contemporânea, 2000, sede em Paris, 21 membros, promoveu a circulação europeia de 42 
projectos artísticos). Integra, desde 2006, a comissão instaladora do European Ensembles Network (sede 
em Oslo). Membro do júri do Festival de Música da Bienal de Veneza em 2007 e participa com 
regularidade nas conferências internacionais da ISPA (International Society of Performing Arts) e da 
IAMA (International Arts Management Association). 
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“O conceito do serviço público, aplicado à programação cultural, induz 

regularmente em erro”, escreve o director artístico do Teatro Maria Matos no Le Monde 

Diplomatique (Deputter, 2009: 24), anteriormente programador do festival Alkantara. 

“Nalguns casos o raciocínio é aparentemente que um serviço público tem de ser 

fornecido pelo poder público, ou seja, a administração municipal ou mesmo os próprios 

políticos (….) Noutros casos confunde-se o serviço público e domínio público. Prestar 

um serviço público igualaria então a estar disponível para tudo e todos” (Deputter, 

2009: 24). No entanto, Mark Deputter considera que o “erro mais frequente” é a 

“equação entre o dever de serviço público e o número de visitantes e utilizadores 

alcançados. Sobretudo políticos (a todos os níveis) gostam de contabilizar o sucesso dos 

seus investimentos na cultura em termos de número de utentes” (Deputter, 2009: 24).  

A qualidade e a diversidade de propostas que, para os directores artísticos, 

caracterizam um serviço público, e a vontade de obter números apelativos de públicos 

são referidas como de difícil conjugação. “Programar um espectáculo sabendo que se 

programássemos outro teríamos 500 pessoas e aquele vai ter 100. Decisão difícil, apesar 

de convicta. Acho que os 100 que vêm ao espectáculo saem enriquecidos e os 500 que 

viessem ao outro não sairiam de forma nenhuma enriquecidos”, raciocina José Bastos. 

Além de deixar de fora as ofertas que poderão ser desenvolvidas por privados, quando o 

mercado mostra apetência para tal, alargar as actividades das entidades ao maior 

número possível de públicos não deixa de ser um objectivo. “Costumo dizer que uma 

programação, ainda que intocável do ponto de vista artístico, se não tiver público é um 

acto falhado”, acrescenta o programador de Guimarães, que revela ter assumido o 

“compromisso” de “trabalhar com dinheiro público e trabalhar para o público, embora 

num sentido de responsabilidade que não tem a ver com dar ao público aquilo que este 

quer”. 

 

IV.1.2. Contemporaneidade 

A contemporaneidade das propostas de programação, um dos eixos referido pelo 

director artístico do Centro Cultural de Vila Flor, por todos os directores de teatros 

municipais contactados assim como pelo director artístico da Casa da Música. “A 

relação que os públicos teriam, no século XVIII ou XIX, com a música contemporânea 

do seu tempo é completamente diferente da que a maioria dos públicos, hoje, tem com a 

música do nosso tempo”, adverte António Jorge Pacheco. Por isso, defende a 
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necessidade de o director artístico desenvolver “estratégias de sedução para pessoas que 

não foram educadas ou não estão predispostas ao novo”. 

As propostas contemporâneas têm um efeito duplamente desafiador sobre o 

director artístico do Teatro Municipal da Guarda, actor e “cultivador” de poesia sonora, 

Américo Rodrigues. “É um papel de estímulo, de desafio, de alguma forma nos obrigar 

a questionar processos e caminhos” no âmbito de um processo que visa também 

“surpreender as pessoas, temos a obrigação de contribuir para que conheçam outras 

coisas e usufruam de outras criações”. O que não implica o esquecimento da tradição. 

“Essa é a grande vantagem de fazer uma programação ecléctica. Eu não vejo como a 

tradição contra a contemporaneidade. Fizemos dezenas de trabalhos em que se misturam 

de forma fantástica. Pode ser muito vanguardista um espectáculo que recolha o som que 

os pastores fazem para chamar o gado, retratado através de uma abordagem 

contemporânea e com as ferramentas da contemporaneidade”, exemplificou Américo 

Rodrigues. 

“A ideia é habituarmos o nosso público a ser curioso (…) Um ponto muito forte 

do teatro da Guarda é estar na província, com uma forte ligação à terra, mas ser 

cosmopolita, (…) aliás, há uma participação estrangeira muito forte na nossa 

programação”, afirma o director artístico do Teatro Municipal da Guarda58. Uma das 

                                                           
58 Teatro Municipal da Guarda é apresentado pelo seu director artístico como resultado de uma 
necessidade sentida no meio. Américo Rodrigues sublinha “um grande esforço de dinamização cultural da 
Guarda” e “um trabalho insistente de promoção e criação cultural”, por si desenvolvido ao longo de mais 
de uma década, que teve continuidade na construção do teatro municipal.  

O director artístico quer distanciar-se de eventuais contextos de criação de edifícios teatrais apenas com 
base na disponibilidade de financiamento estatal. “Este teatro surge como emanação. Algo que os 
criadores locais e o público sentiam como falta, porque o auditório que utilizávamos tinha poucas 
condições do ponto de vista técnico”. O Auditório Municipal tinha 150 lugares e, segundo o seu antigo 
director, não comportava a realização de espectáculos de dança ou grandes orquestras. 

O programador do teatro defende uma programação de qualidade e cosmopolita, mas com respeito pelo 
contexto local: cidade da Guarda, região Centro, junto à fronteira com Espanha. Para promover a “intensa 
relação com o meio”, o director artístico destaca o Serviço Educativo. “Preocupamo-nos mais com o 
Serviço (Educativo) e a minha ambição é que este seja prioritário em relação aos espectáculos formais”, 
explicou Américo Rodrigues. Ao longo de 2007 foram organizados espectáculos para bebés e crianças, 
tertúlias cinéfilas e diversas acções (ex: magia ou dança flamenca) em articulação com espectáculos 
agendados. Por outro lado, a instituição aderiu à Red de Teatros de Castilla y Leon para contornar a 
ausência de redes de programação formais em Portugal. 

O complexo, da autoria do arquitecto Carlos Veloso, foi inaugurado a 25 Abril de 2005. Dois auditórios 
(o grande com 626 lugares e o pequeno com 161 cadeiras), camarins, galeria de arte, café/concerto, bar do 
grande auditório, bengaleiro e salas de trabalho distribuem-se por dois edifícios, servidos de um parque de 
estacionamento. Porque está sob gestão da empresa municipal CultuGuarda, Gestão da Sala de 
Espectáculos e Actividades Culturais, o financiamento do teatro provém maioritariamente da autarquia. 

A Câmara Municipal tem aumentado a percentagem de financiamento, uma vez que foi progressivamente 
deixando de contar com a linha de apoio do Ministério da Cultura para estruturas construídas ao abrigo do 
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estratégias definidas para promover a relação com o meio consiste em trabalho junto das 

comunidades (escolar e prisional). 

“O papel das vanguardas é, sobretudo, o de nunca se resignarem ao que já 

aconteceu e contribuírem para problemas novos, que originem novas formas de pensar e 

de agir”, explica João Fernandes, director do Museu de Serralves. “As vanguardas 

foram traídas em muitas das suas utopias”, nota, mas, por todo o mundo, encontram-se 

artistas que procuram “fazer arte como expressão dessa liberdade humana de produzir 

algo diferente do que outros já fizeram”.  

                                                                                                                                                                          

Plano Operacional de Cultura (dois anos), da Delegação Regional de Cultura do Centro e do Instituto de 
Emprego e Formação Profissional. A empregabilidade no Teatro Municipal da Guarda mostra uma curva 
descendente: eram 35 os funcionários em 2005 e 27 em 2009.  

Os custos da estrutura oscilam entre um milhão de euros (em 2007) e 1,4 milhões (em 2006). A autarquia 
contribuiu com cerca de quatro milhões de euros para programação nos últimos cinco anos. A 
contribuição da câmara era de 562 mil euros em 2005, representando 71 por cento do total; quatro anos 
depois tinha 989 mil euros orçamentados, arcando com todo o financiamento. Segundo Américo 
Rodrigues, as verbas destinadas ao financiamento do teatro não provocam celeuma. Acompanham os 
indicadores da subida de custos totais e financiamento, os dados relativos aos números de actividades e 
espectadores. As 335 actividades realizadas na temporada 2005/2006 tiveram 43 mil espectadores, 
enquanto as 412 de 2008/2009 registaram 53 158 pessoas.  

A programação, inaugurada com um concerto do cantor José Mário Branco, integra propostas de música, 
teatro, dança, artes plásticas e diversos festivais e ciclos. Os conceitos dos festivais são da autoria do 
director artístico que, inspirado no território, cruza estilos e geografias para a criação de propostas 
artísticas como o “Campainhas e C@mpanhia Ilimitada” e o OVNI – Festival Internacional de Objectos 
Vivos (ex: marionetas e fantoches), reunindo participações nacionais e internacionais de referência. Além 
de José Mário Branco, actuaram nesta sala da Guarda António Chainho, Sérgio Godinho, Deolinda, B 
Fachada, David Fonseca, Jeremy Pelt, Meredith Monk ou a Orquestra de Vegetais de Viena. Entre os 
festivais ou ciclos musicais (de guitarra, piano, jazz, blues, teatro), as apresentações da “instável” 
companhia de teatro residente, a Projéc~, a Aquilo, Seiva Trupe, Artistas Unidos e Chapitô ou da 
Companhia Nacional de Bailado e dos projectos da coreógrafa Né Barros. Na galeria de arte estiveram 
patentes obras de Malangatana, João Cutileiro, Cruzeiro Seixas e Nikias Skapinakis, entre muitos outros. 

Américo Rodrigues (n. 1961) é poeta sonoro, actor, encenador e programador de eventos culturais no 
Teatro Municipal da Guarda, de onde é natural, desde a sua inauguração em 2005. Considera-se o director 
artístico “natural” da estrutura, por causa do seu percurso profissional, iniciado aos 18 anos na Casa de 
Cultura da Juventude da Guarda/FAOJ. Foi coordenador do núcleo de animação cultural da Câmara 
Municipal da Guarda (desde 1989), em articulação com a programação do Auditório Municipal. Dirigiu 
vários festivais de música, teatro e performance: Ó da Guarda – Festival de Novas Músicas, “Acto 
Seguinte”, “Dizsonante”, “Emergências”, Ciclo “Contaminarte”, Jazz nas Alturas, “Correntes de Ar”, 
Ciclo de Dança da Guarda, entre outros. 

Mestre em Ciências da Fala pela Universidade de Aveiro e Licenciado em Língua e Cultura Portuguesa 
pela Universidade da Beira Interior. A poesia sonora e a experimentação vocal são os seus interesses 
enquanto criador. O trabalho experimental de voz, iniciado em 1979, aquando do estágio, em Paris, com a 
actriz Catherine Dasté. Além da voz utiliza objectos, apitos, silo metálico, buzinas de ar e cornetas de 
plástico. A sua poesia sonora, inspirada nas tradições, provérbios e natureza do Portugal raiano, tem sido 
apresentada em vários festivais na Europa e América do Sul.  

Actor e encenador, fundador do Teatro Aquilo e do Projéc~. Autor de vários livros de poesia e poemas-
objecto, escreveu para teatro, foi colunista em diversos jornais e ainda é realizador de programas de rádio. 
Distinguido com o Prémio Gazeta de Jornalismo Regional e o Prémio Nacional de Jornalismo Regional.  
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Sobre a influência do valor da vanguarda nas suas escolhas, João Fernandes 

considera que “hoje, os artistas não têm a pretensão de estar a abrir novos caminhos 

para a arte, têm apenas práticas e é através da escolha destas práticas que oriento o meu 

trabalho. Procuro que me surpreendam em vez de serem práticas que se relacionem com 

aspectos que já conheça”. 

 

IV.1.3. Autoria 

“Tendemos a andar um bocadinho contra os programas. Até de um ponto de 

vista filosófico prefiro a ideia do diagrama ao programa”, diz a coreógrafa Manuela 

Barros que, em conjunto com Isabel Barros, fundou, desenvolveu e programa o 

Balleteatro59. Defende a exploração estruturada de um dado conceito, por um período 

                                                           
59 Balleteatro: A estrutura criada no Porto em 1983 pelas irmãs Isabel e Manuela (Né) Barros, com Jorge 
Levi, pretende ser um centro para o desenvolvimento das artes performativas. O nome revela as diferentes 
pesquisas performativas das duas coreógrafas: Isabel Barros tem explorado o universo do teatro de 
imagens e teatro de objectos e Né Barros a experimentação coreográfica e os potenciais expressivos do 
corpo em movimento.  

O Balleteatro iniciou uma reestruturação, em 1989, com um movimento de formação em dança para 
crianças e adultos, numa perspectiva lúdica e profissional. A constância neste trabalho culminou no início 
das actividades de escola profissional (a primeira do Porto em teatro e dança e a única desta área no país), 
auditório, companhia, serviço educativo (crianças e adultos), residência (artistas convidados e residentes), 
centro de edição (filmes, livros e áudio) e centro de documentação. 

A escola e a companhia, assim como os serviços a elas adjacentes, estão organizadas em dois espaços 
localizados no centro histórico do Porto e no Jardim da Arca d’Água, parte oeste da cidade. Dispõe de 
uma sala de espectáculos de 160 lugares destinados a uma programação em teatro, dança, música e 
performance, uma black box (para apresentações informais de artes performativas e visuais), estúdios e 
salas de aulas equipadas para artes performativas e residência para seis pessoas. 

Com um orçamento anual de 120 mil euros e 14 colaboradores, a vertente de criação e programação do 
Balleteatro tem sido financiada pelo Ministério da Cultura/Instituto das Artes e os cursos da escola 
profissional são actualmente apoiados pelo Programa Operacional de Potencial Humano (POPH). 

A criação esteve sempre a par da vertente formativa, tanto na companhia como na escola. Na companhia 
foram sendo exploradas múltiplas ligações a criadores de outras áreas através das criações das duas 
coreógrafas residentes, Isabel Barros e Né Barros. O convite a variados profissionais para pesquisa 
performativa é aproveitado pela escola para intensificar a relação entre estes e os futuros profissionais. 

Entre os principais objectivos do Balleteatro está a criação de uma rede activa de parceria com 
instituições portuguesas e estrangeiras. A estrutura é membro da IRIS, Associação Sul Europeia para a 
Criação Contemporânea, agrupando estruturas de Portugal, Espanha, Itália e França. Enceta, a partir de 
2009, parcerias com Plesni Center Tala na Cróacia e com o Centro de Criação Coreográfica 3C-L no 
Luxemburgo. Está representado no Danse à Lille, através da sua directora Isabel Barros que integra o 
conselho artístico. A nível nacional é membro da REDE (Associação de Estruturas para a Dança 
Contemporânea) e PLATEIA (que agrega cerca de 70 profissionais e 20 estruturas do Norte nas artes 
cénicas). 

Manuela Barros (n.1963) é coreógrafa e bailarina, fundadora do Balleteatro, onde também dá formação. 
Começou a ter aulas de dança clássica com Ruth Howner, em 1972. O interesse pela dança 
contemporânea leva-a a interromper o curso na Faculdade de Ciências para ingressar no Smith College 
(Massachusets, EUA). Conclui o Curso Superior de Teatro (ESAP) e, em 1990, inicia o Master of Arts in 
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limitado no tempo, a curto prazo e de acordo com os sinais apreendidos no Porto, local 

em que o projecto se insere. “Tentamos perceber o que se está a passar na cidade em 

termos de programação. Vemos que o Teatro São João e o Teatro Carlos Alberto vão 

dar espaço para um tipo de criadores; Serralves vai dar outros; o que está a fazer falta? 

Há necessidade de criar um festival para emergentes. Então abrimos o plano de 

emergentes”, explica a criadora, acrescentando que o rumo é abandonado quando as 

opções deixam de estar situadas no que poderia ser considerado “na margem”. “A partir 

do momento em que esses nomes se tornam mais institucionais já não nos interessam. 

Não queremos estar a competir com outro tipo de programações porque não é a nossa 

função. Demitimo-nos da função de fazer programas para grandes audiências, para fazer 

dinheiro, para grande público”, afirma Manuela Barros. 

A programação do Auditório é apresentada antes como uma “extensão” ao 

trabalho de criação que enforma todo o projecto Balleteatro; “funcionou como um canal 

de contraponto entre o espaço privado, protegido, o espaço da criação, e o espaço 

exposto, da comunicação com o exterior. Pretende-se que o exterior nos possa 

contaminar e possamos manter o espírito crítico e analítico”. A evolução do projecto de 

formação também teve origem na criação. “Primeiro pensei do ponto de vista do gesto 
                                                                                                                                                                          

Dance Studies (Laban Centre, Londres). Concluiu doutoramento em Dança (Universidade Técnica de 
Lisboa). 

Com o Balleteatro Companhia apresenta, a partir de 1992, grande parte dos seus espectáculos: “Do 
Princípio ao Fim(?)” (Claustros de São Bento da Vitória, Porto, 1994), sobre a Paixão Segundo São 
Mateus de J.S.Bach, “L.M. Lady Macbeth” (Teatro Nacional São João, 1996), “in limine” (CCB, Lisboa, 
1997), “Adormecida” (Teatro Rivoli, 1998). 

Trabalhou com a Companhia Nacional de Bailado, onde apresentou "Passos em Branco" (1999), obra 
pela qual viria a receber o Prémio Melhor Coreografia, e com o Ballet Gulbenkian onde estreou "exo" 
(2001). No âmbito de um programa do Centro Cultural de Belém e do Remix Ensemble, apresentou "Nº 
5" (2002), com a qual representou Portugal nos encontros Repèrages de Danse à Lille (França). A convite 
do Teatro Nacional São João realizou o Ciclo Né Barros, onde apresentou alguns dos trabalhos mais 
emblemáticos, uma série de performances e a estreia de “With Drooping Wings” (2007, com inspiração 
em “Dido e Eneias” de Henry Purcell).  

Os seus trabalhos contam regularmente com colaborações para fotografia e cinema, música e artes 
plásticas. Colaborou com Lygia Pape na reconstrução dos seus “Ballets Neo-Concretos” apresentados em 
Serralves (2000) e realizou vídeo-dança, tendo participado em diversos festivais 

Como actriz trabalhou textos de Gil Vicente, Albert Camus e Heiner Muller (Ofélia em “Hamlet 
Machine”). Colaborou com o encenador Ricardo Pais, no Teatro Nacional São João, e estreou-se no 
cinema pela mão do realizador Sanguenail, tendo protagonizado “Ma’s Sin”, que recebeu o grande 
prémio e prémio da crítica internacional do Festival de Cinema da Figueira da Foz. Fez parte da comissão 
de selecção do Festival Curtas de Vila do Conde em 2006 e 2007.  

Tem leccionado, como professora convidada, em diversas instituições de ensino universitário e 
politécnico; é investigadora no grupo de “Teoria, Crítica, História e Práticas da Arte Contemporânea” da 
Escola Superior Artística do Porto (ESAP); investigadora convidada no grupo de “Estética, Politica e 
Arte" do Instituto de Filosofia (Universidade do Porto) e tem publicado sobre o corpo e artes 
performativas. 
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da concretização, da materialização de uma poética e do impulso criativo e estético, 

para depois pensar o social e as necessidades que esse gesto implica”, acrescenta. 

A condição de criadora molda, além das escolhas artísticas, as temáticas, e que 

confluem na visão autoral de Manuela Barros. “Penso que fazemos uma programação 

atenta e que tem a facilidade de se adaptar ao contexto em que está a viver, à própria 

cidade. Claro que, dentro disto, haverá a nossa tendência para escolher sempre numa 

área transdisciplinar (dança, teatro, música e audiovisual)”, conclui.  

A estratégia acaba por conduzir a que as instituições programadas por criadores 

(na nossa análise) integrem mais apresentações de projectos com elevado nível de 

experimentação. “Quando fazemos uma programação, estamos sempre a tentar partir 

daquilo que pode ser necessário à criação, ao que se está a passar à volta”, apontando 

como benefício da estratégia, por vezes, a antecipação do que acaba por ser tendência. 

A mediação para as apresentações de Jérôme Bel e Xavier Le Roy, pela primeira vez no 

Porto, é um dos momentos de sucesso do “método” adoptado. “Porque vieram? Porque 

achámos importante para os criadores aqui à volta e para o que estava a fervilhar ter 

também as referências destes criadores”. 

A “imprevisibilidade” e visão alternativa para a programação - no que respeita a 

conteúdos e meios de produção - são, no entender de Manuela Barros, inerentes à sua 

condição de criadora. Um criador “pode encontrar formas de pôr as pessoas a funcionar, 

por vezes com orçamentos menores do que outras entidades. Pode encontrar situações 

que interessem aos criadores independentemente da parte económica. Como não tem de 

respeitar ordens mais institucionais, pode fazer uma programação mais diferenciada e 

livre de determinados modelos”.  

Ressalvando que não existem programadores nem programações ideais, o 

director artístico do teatro da Guarda admite que uma marca da sua programação será a 

escolha de projectos “vanguardistas na área da música, na utilização da palavra, poesia 

sonora e um interesse muito especial pela performance”, como o exemplificam a 

organização dos festivais “Ó da Guarda” (música electrónica) e “Dizsonante (palavra). 

“Penso que fazer um trabalho de programação é uma autoria no sentido em que o 

programador é um autor. A maneira como liga as propostas, a maneira como cria 

sentidos e não só sentido, a maneira como contamina as actividades ou como as 

actividades se contaminam deve ter a marca de um autor”, sustenta Américo Rodrigues. 
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Uma posição partilhada pelo director de artes visuais da Galeria Zé dos Bois, 

que equipara a programação a um trabalho criativo, implicando a noção de autoria. Para 

Natxo Checa, programar é “construir um sentido numa proposta de maneira 

complementar às propostas que são apresentadas. No fundo, é como com a arte: a 

construção de um mundo autónomo e próprio que é dado aos outros. Significaria que 

tudo o que é programado tem uma razão de ser dentro de uma espécie de complexidade 

mental de quem programa; (a programação) não pode preencher vazios estratégicos da 

instituição”. 

Já o director do Museu de Serralves especifica que entende a participação do 

curador enquanto artista “no sentido em que Roland Barthes definia a relação entre o 

escrevente e o escritor60. Acho que o criador não se substitui ao artista”. “Identifico-me 

mais com curadores que preferem reunir as condições necessárias para a apresentação 

de uma obra de arte do que utilizar a obra de arte em função de uma ideia que lhe seja 

completamente exterior. Ou seja, não gosto que a arte seja a ilustração de uma ideia 

curatorial”, sublinha João Fernandes. Uma posição partilhada por Miguel 

Wandschneider, programador de artes visuais da Culturgest. “A minha relação com a 

arte contemporânea caracteriza-se por um imenso ecletismo. Sempre fui muito adverso 

da adesão a uma tendência ou a uma linha de pensamento ou a uma corrente. Por 

exemplo, a oposição que se faz entre a arte formalista e a arte política são, para mim, 

categorias, classificações e dicotomias completamente espúrias”, defendendo a 

necessidade de problematizar os conceitos de político e arte política61. 

O director do Museu de Serralves, tal como a directora do Centro de Arte 

Moderna José de Azeredo Perdigão, sublinham a importância de “apresentar as obras de 

arte nas melhores condições possíveis para que o público se confronte com elas e 

                                                           
60 Barthes sustenta em “Escritores e Escreventes” (1960), que a linguagem se torna pública e política 
enquanto instrumento de acção durante a Revolução Francesa. A linguagem deixa de estar sob domínio 
exclusivo dos primeiros e, por intermédio dos segundos, torna-se instrumento do fazer. Barthes refere que 
os escritores circulam no mundo da instituição literária e afastados do “mundo social”, enquanto os 
escreventes utilizam a palavra como meio de um fazer à margem de instituições. As duas funções não 
existem no estado puro, propondo o autor o “escritor-escrevente”. O escrevente corresponde a um novo 
sujeito social, que tem com a linguagem uma relação de instrumentalização ou função de uso. 
61 A dialéctica da obra “apoliticamente política” consiste na total autonomia da experiência estética e da 
arte e na eliminação de qualquer elemento pragmático que a aproxime das formas de vida colectiva. Desta 
forma, a arte atinge um limite onde o seu projecto se auto-elimina (Cf. Ranciêre, 2004: 60). O autor 
sustenta que a tensão entre arte e política, provocada pela identificação das formas da experiência estética 
como um tornar-se vida e pela resistência à promessa política da experiência estética na separação de arte, 
ameaça o regime estético da arte, mas também impulsiona o seu desenvolvimento (Cf. Ranciêre, 2004: 
62-63). 
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construa possibilidades de interpretação e de conhecimento a partir do momento em que 

essa exposição propõe co-presenças”. Por isso, prossegue João Fernandes: “o discurso 

curatorial deverá ser um discurso enquadrador, contextualizador, que acrescente 

possibilidades de conhecimento e de interpretação, mas acho que não se deve substituir 

enquanto autoral ao discurso da própria obra de arte, é um discurso sobre a obra de arte, 

sobre a apresentação da obra de arte”. Também Isabel Carlos refere que, apesar da forte 

associação do carácter programático da instituição à visão do seu director, não podemos 

neste caso designar a sua função de criação. “Diria concepção e neste processo de 

construção de uma exposição (…) cada caso é um caso; não há uma equação que se 

aplique”. 

Evidência do debate em torno da autoria do programador/director artístico estar 

longe de uma conclusão é uma terceira orientação. Elegendo como elemento essencial a 

construção de um “espaço de liberdade” inerente à sua acção, o director artístico do 

Theatro Circo, em Braga62, admite gostar “que as pessoas reconheçam que tenho 

                                                           
62 Theatro Circo: O edifício de 1915, da autoria de Moura Coutinho, reabriu ao público em 2006, após 
seis anos de obras de recuperação. As obras de requalificação do edifício foram suportadas pela autarquia, 
Ministério da Cultura e Plano Operacional da Cultura. Foi recuperada a sala principal, cuja tela de boca 
de cena é do mestre Domingos Costa - discípulo de Silva Porto. O pequeno auditório (de arquitectura 
moderna e 236 lugares) e o salão nobre (destinado a conferências, debates e pequenos espectáculos até 
200 pessoas) são outros espaços do Theatro Circo. Foram criadas uma sala de ensaios, uma zona 
museológica, uma livraria de artes, um restaurante, um café-concerto e bares. 

A programação, traçada sobre as artes de palco, tem incidência da música: Laurie Anderson, John Zorn, 
Chico César, Diamanda Galas, Robert Fripp, Al di Meola, Rosa Passos, Phillip Glass, Anthony and the 
Johnsons, Andrew Bird, David Sylvian, Mão Morta, André Sardet e Deolinda actuaram na nova vida do 
Theatro Circo. 

O acordo de colaboração entre a autarquia, detentora de 98 por cento do Theatro Circo, e a Companhia de 
Teatro de Braga define que serão as instalações do teatro Circo utilizadas para ensaios e espectáculos. As 
representações da companhia integram-se na programação do Theatro Circo sem serem objecto de cachet, 
cobrando os preços dos ingressos e responsabilizando-se pelos respectivos "direitos de autor". A 
Companhia de Teatro de Braga compromete-se a realizar, pelo menos, 90 representações por ano. Este 
número engloba: os seus espectáculos, os de outras estruturas nacionais, os de outras estruturas 
estrangeiras. O grupo, residente no Theatro Circo desde 1986, deve garantir acções para os públicos 
infanto-juvenil, escolar (segundo e terceiro ciclos, secundário e universitário), formação de públicos e 
profissionais de ensino. 

 O protocolo de colaboração anunciado em meados de 2009, que prevê ainda um subsídio anual de 11.100 
euros, além do financiamento do Ministério da Cultura e de um grupo de empresas da região ao abrigo da 
Lei do Mecenato. A autarquia, através da empresa municipal Teatro Circo de Braga, suporta parte 
significativa do orçamento anual de um milhão de euros, para programação e custos fixos. Em 2008, a 
receita do Theatro Circo cobriu 60 por cento dos seus custos totais, o que deixou orgulhoso o antigo 
director artístico. “Esse é um rácio muito bom e considero que serão poucas as estruturas nacionais que 
atinjam um valor equiparado. Normalmente é muito menor, anda na casa dos 25 por cento”, disse Paulo 
Brandão. Além dos financiamentos e receitas de bilheteira, a estrutura apresenta candidaturas nacionais e 
internacionais e aluga espaços. 

Durante o primeiro ano foram realizados 178 sessões (de 114 espectáculos) para 70 mil pessoas. O 
público chega ao Theatro Circo de Braga e de toda a região Norte (Fafe, Guimarães, Porto), podendo 
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capacidade e vou programando coisas que funcionam. Penso que não será com 

necessidade autoral. Neste contexto, está primeiro o Theatro Circo e o que interessa é 

que a estrutura funcione e continue a trabalhar independentemente de o director artístico 

ser, ou não, o Paulo Brandão”. Para este posicionamento influi o seu conceito de 

programação como uma leitura da comunidade em que se insere o espaço artístico. “É 

uma espécie de espectador invertido. É alguém que se coloca no lugar do espectador e 

escolhe o que gostaria de ver. O programador é um espectador “ao contrário”, porque de 

certa forma está a escolher com múltiplos vectores, condicionantes, influências. Esse é o 

conceito primeiro, o que não quer dizer que não existam muitos outros. Será sempre um 

confronto com a realidade”, afirmou Paulo Brandão. 

Sem defender claramente a noção de autoria, Rui Horta, coreógrafo e fundador 

de “O Espaço do Tempo” sublinha a importância da criatividade e da “assinatura do 

programador” no âmbito de um conceito de cultura muito mais abrangente do que os até 

ao momento mencionados. “O homem existe ser humano e define-se porque é culto. 

Cultura = ser humano. A questão é: ser humano como substantivo ou como adjectivo? O 

ser humano culto entra menos em conflito, tem uma escuta activa, tem melhor qualidade 

de vida, é um ser humano mais feliz de uma maneira que não pode ser quantificada. Não 

podemos medir tudo em função do PIB”, explica o coreógrafo e director artístico de “O 

                                                                                                                                                                          

inclusive ser oriundo de Espanha. Paulo Brandão, tal como o director artístico do Centro de Artes 
Performativas do Algarve, lamenta a fraca adesão dos estudantes universitários e menciona algumas 
acções de aproximação a esta comunidade, ainda com parcos resultados. 

Paulo Brandão (n. 1967) assume a direcção artística do Theatro Circo em 2006, a convite do autarca de 
Braga, mas a rescisão “de comum acordo” é anunciada a 1 de Março de 2010. Tal como a autarquia, 
Paulo Brandão rejeitou comentar o contexto da sua saída, apenas anunciando que pretende dedicar-se à 
empresa de consultadoria “A Origem do Mundo”, criada no ano anterior. Na altura do anúncio, os meios 
de comunicação social referiram divergências com a câmara de Braga (que defende o aumento da 
produção própria, como se comprova pelo protocolo assinado com a Companhia de Teatro de Braga), a 
saída de funcionários e a quebra nos números dos públicos. 

Antes de chegar ao Theatro Circo, foi director da Casa das Artes de Famalicão entre 2002 e 2006, onde 
teve múltiplas experiências como actor e encenador e dirigiu “Red Shoes”, do brasileiro Paulo Castro. Foi 
produtor e director de cena no Teatro Nacional de São João, onde chegou a convite de Ricardo Pais. Ali 
fez produção e acabou a dirigir o departamento de direcção de cena.  

Iniciou a sua formação artística no curso de interpretação na Academia Contemporânea do Espectáculo e 
no estágio em Teatro Naturalista na “Arden School of Theatre” (Manchester). Cinéfilo e melómano, foi 
colaborador da imprensa local para questões de cultura. 

Frequentou a licenciatura em Estudos Portugueses na Universidade do Porto durante dois anos, 
abandonando a pretensão de estudar Psicologia. Apaixonado por cinema e por música, vê a profissão de 
director artístico como uma extensão da sua prática como espectador. Entende mesmo que um 
programador é “uma espécie de espectador invertido”, ou melhor, “um espectador ‘ao contrário’, porque 
de certa forma está a escolher com múltiplos vectores, condicionantes, influências” mas “é alguém que se 
coloca no lugar do espectador e escolhe ao que gostaria de assistir. 
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Espaço do Tempo”63. A construção deste “ser humano” melhor cidadão implica uma 

profunda articulação entre o ensino escolar e as estruturas artísticas. “Teríamos de 

                                                           
63 Espaço do Tempo (Montemor-o-�ovo): Aberto em Agosto de 2000, no Convento da Saudação, a 100 
quilómetros de Lisboa, o Centro Nacional de Artes Transdisciplinares acolhe criadores nacionais e 
internacionais e tem como linha orientadora de trabalho a pesquisa e a experimentação, com base na 
colaboração e “contaminação” de linguagens. Assume-se como “um porto de abrigo”, concebido como 
uma ferramenta no contexto da criação contemporânea nacional. 

Além da dança, que a estrutura considera naturalmente disponível ao cruzamento de linguagens, é 
apontado o enfoque no teatro (enquanto linguagem do outro, texto e corpo em comunicação não verbal), 
cinema, vídeo, arquitectura, artes plásticas (“que por tradição sempre tiveram fortes preocupações 
conceptuais, encontram-se hoje próximas da performance e até do teatro”, lê-se no site de O Espaço do 
Tempo). A instalação é cada vez mais um “teatro visual” que supera as delimitações físicas da galeria e 
do museu.  

Em todas estas linguagens está patente o interesse pelo corpo e, com frequência, pelas tecnologias digitais 
(3D, fotografia, som digital). Neste sentido, a entidade disponibiliza material, técnicos e o tempo e espaço 
necessários para lançar desafios à percepção, estreitamente ligados às novas tecnologias. 

O convento foi objecto de um longo processo de recuperação. No complexo fundiona ainda a Oficina de 
Arqueologia do Programa do Castelo de Montemor-o-Novo. A diversidade de espaços permite conciliar 
uma estrutura de produção artística com a residência (cinco estúdios, estúdios de som e luz, 14 quartos).  

Registou 2800 espectadores na primeira temporada de funcionamento (em 2000) e 6670 na temporada de 
2007/2008. Os espectadores não se limitam ao município de Montemor-o-Novo e também chegam de 
Alcácer, Vendas Novas, Évora e Lisboa. Acresce as actividades para a comunidade (4650 pessoas) e os 
visitantes da Esplanada do Convento da Saudação (7 mil pessoas). 

Com uma equipa composta por uma dezena de pessoas, O Espaço do Tempo é uma instituição privada 
sem fins lucrativos. Apresenta um orçamento de 750 mil euros em 2008, depois de ter registado cerca de 
700 artistas em residência. As suas actividades são suportadas por apoios institucionais, patrocínios e 
parceiros estratégicos, de âmbito nacional e internacional. 

O Espaço do Tempo foi, nos primeiros dois anos de funcionamento, suportado pelos mecenas franceses e 
pelos proveitos das criações de Rui Horta, mentor do centro transdisciplinar. Este apoio resulta de uma 
carreira construída fora de Portugal e da pertença a um circuito internacional, manifesto no facto de cerca 
de metade das equipas que passam pelo Espaço do Tempo serem estrangeiras. Além das relações 
internacionais, as políticas culturais europeias são uma influência significativa na acção da estrutura no 
sentido em que estimulam a aproximação a alguns requisitos em determinado momento. A afinidade entre 
O Espaço do Tempo e a perspectiva de Bruxelas é sublinhada por Rui Horta: “Eles estão certos em 
relação à circulação de pessoas, à circulação de ideias, à empregabilidade, à troca de experiências. 
Interessa-nos esta proximidade porque estamos num país totalmente periférico”. Nos final de 2009, a 
estrutura participava em quatro projectos europeus. 

Rui Horta (n. 1957) começou a dançar aos 17 anos nos cursos do Ballet Gulbenkian, com Jorge Salavisa 
e Wanda Ribeiro da Silva. Terminou a formação artística em Nova Iorque, onde também ensinou e 
interpretou. No seu regresso a Portugal, foi fundador e director-artístico da Companhia de Dança de 
Lisboa (1984-1987) e destaca-se o estímulo de uma nova geração de bailarinos e coreógrafos.  

Fundador da S.O.A.P. Dance Theater, em Frankfurt, no Künstlerhaus Mousonturm, onde esteve entre 
1991 e 1998 e para a qual concebeu seis programas que foram apresentados em alguns dos mais 
conceituados teatros e festivais, entre os quais o Théâtre de la Ville. Esta instituição parisiense co-
produziu o trabalho de Rui Horta ao longo de uma década. O bailarino/coreógrafo também encenou a 
obra de Stravinsky “The Rake’s Progress”, para a ópera de Basileia, tendo ainda feito o desenho de luz. 

Trabalhou como coreógrafo residente do Muffathalle, em Munique, entre 1998 e 2000. Para a nova 
companhia criou “Bones & Oceans” e as produções colectivas “Zeitraum” e “Blindspot”. Na sua 
actividade como coreógrafo desenvolveu obras para inúmeros agrupamentos: Ballet Gulbenkian, Cullberg 
Ballet, Nederlands Danstheater, Opèra de Marseille, Ballet du Grand Théâtre de Genève, Icelandic Ballet, 
Scottish Dance Theatre. 
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encetar um processo entre o programador com um projecto artístico, um teatro, uma 

escola e o meio social e económico”. “A única maneira de criar uma cultura 

performática e massa crítica é apoiando a assinatura do programador, ele é que tem de 

programar. Dar dinheiro ao programador, ter políticas culturais claras e o programador 

fará o seu trabalho”, acrescenta Rui Horta. 

Neste sentido, entende a sua actividade à frente de “O Espaço do Tempo” como 

“um projecto pessoal fortíssimo, uma visão” e uma capacidade “de articular esse 

projecto com uma descodificação do local onde se insere essa programação, o que é 

muito difícil.” Dada a complexidade da tarefa apresentam-se fundamentais 

características como a “criatividade, experiência e ser corredor de fundo. Não se pode 

desistir logo porque os resultados de uma programação só se traduzem a médio, longo 

prazo”.  

Por longo prazo, o bailarino e membro da REDE, associação de estruturas para a 

dança contemporânea, aponta o período máximo de cinco anos. “Uma programação de 

uma temporada é para teste, numa segunda temporada é para se procederem a ajustes e 

correcções, na terceira temporada já são visíveis os resultados das correcções nas 

políticas de programação e com mais dois anos criam-se fluxos de público constantes”, 

refere. A generalidade dos entrevistados defende que a direcção artística de uma 

entidade deverá ser substituída no final de um ciclo de programação no sentido de 

permitir uma nova visão. “Penso que oito anos será o tempo ideal, 10 anos no máximo, 

para construir um património (…) de projectos e publicações. A partir dessa altura 

                                                                                                                                                                          

Numa incursão pelo cinema, dirigiu “Rugas” (2001), para o qual teve o apoio do ICAM e do canal de 
televisão franco-alemão ARTE/ZDF. Participou na encenação de “Ola Kala” (2003), para a companhia de 
novo circo francesa “Les Arts Sauts”, e de “Contigo” (2006), com João Paulo Santos. Coreografou 
“SETUP” (2005) e “SCOPE” (2007), obras que foram apresentadas pela Europa. Estreou “Zoetrope”, em 
Janeiro de 2009, no Teatro Carlos Alberto (Porto), resultante da colaboração com a banda Micro Audio 
Waves e que também esteve em digressão. 

Entre as várias distinções que acumulou distinguem-se: o primeiro prémio nos Rencontres 
Choreographiques Internationales de Bagnolet (1992), o Deutscher Produzentenpreis für Choreographie 
(1999, atribuído de dois em dois anos por um júri de 14 directores de teatro para premiar trabalhos da 
dança independente na Alemanha), Acarte (2001, pela coreografia de “Pixel”), Almada (2005, do 
Ministério da Cultura) e a Cruz de Oficial da Ordem do Infante D. Henrique (2008)  

Durante a temporada de 2009/2010 foi artista associado do Centro Cultural de Belém (Lisboa), onde 
estreou três obras: “Talk Show”; “As Lágrimas de Saladino” e “Local Geographic”. 

Rui Horta é um activo defensor da importância da cultura em novos modelos de desenvolvimento, 
constituindo o teatro um elemento unificador entre autarquia, escola, associações e agentes económicos. 
Integra a REDE, associação de estruturas de dança contemporânea que tem assumido a função de 
interlocutor pelos agentes artísticos junto de decisores políticos e potenciadora da emergência de uma 
terceira geração de criadores. 
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deveria haver uma renovação e outra pessoa deveria assumir a programação e trazer as 

suas ideias, as suas experiências, os seus conhecimentos e as suas escolhas”, explica, 

por seu turno, o programador de artes visuais da Culturgest. 

 

IV.1.4. Identidade e Centro/Periferia 

O conceito de autoria apresenta-se, para muitos dos entrevistados, em estreita 

relação com o de identidade do espaço de apresentação artística. Este, por sua vez, é 

interdependente do que é praticado em determinada área artística no país e no contexto 

institucional em particular. No caso da arte contemporânea, os circuitos de divulgação 

(museus e galerias) estão concentrados em Lisboa e no Porto e o contexto institucional 

“é recente e esteve ancorado na apresentação de artistas muito conhecidos”, 

diagnosticava Miguel Wandschneider, em Abril de 2004, aquando do convite para 

programador e consultor de artes visuais da Culturgest64.  

                                                           
64 Culturgest: Inaugurado em Outubro de 1993, aquando da abertura do edifício projectado por Arsénio 
Cordeiro, o centro cultural resulta de uma decisão do presidente do grupo Caixa Geral de Depósitos, Rui 
Vilar, que também comissariou o festival Europália 91. Um dos propósitos na génese da organização é a 
contribuição para integrar, de forma harmoniosa, a sede da instituição financeira, e amenizar o impacto da 
concentração de serviços a ela agregados, no espaço e comunidade envolventes.  

Criada em Julho de 1992, a Culturgest destina-se à “gestão de espaços culturais e a organização e 
desenvolvimento de actividades culturais, artísticas e científicas, nomeadamente exposições, 
espectáculos, seminários e congressos”. Detida pela Caixa Geral Depósitos (54,6 por cento) e da Caixa 
Participações (41,4 por cento) e pela Fundação Luso Americana para o Desenvolvimento (quatro por 
cento), a Culturgest é uma Sociedade Anónima, que foi presidida entre 1992 e 2008 por Manuel José Vaz 
(também fundador do grupo de Amigos do Teatro Nacional São Carlos).  

O financiamento provém essencialmente dos apoios mecenáticos concedidos pela Caixa Geral de 
Depósitos, por empresas daquele grupo económico e por entidades externas como o Ministério francês 
dos Negócios Estrangeiros, The Japan Foundation, British Council, Mondriaan Fondation, entre outras. O 
aluguer de espaços e as receitas de espectáculos/exposições são nesta, como nas restantes entidades, uma 
forma secundária de financiamento (oito por cento em cada item). A Culturgest encerrou o exercício de 
2006 com um resultado líquido negativo de 3 379,40 euros.  

O complexo dispõe de dois auditórios (com 618 e 149 lugares, com seis e três gabinetes de tradução 
respectivamente), cinco salas de reuniões (com entre 60 e 160m2), sala VIP, sala de telecomunicações e 
serviços como equipamento de tradução simultânea, sistema de áudio conferência, sistemas de projecção, 
bares de apoio e restaurante. A Culturgest dispõe de duas galerias com programação de arte 
contemporânea no edifício-sede e uma terceira nas instalações principais do banco no Porto. 

A integração de um complexo com ênfase na arte contemporânea, tanto nas artes performativas como nas 
artes visuais, poderá ser considerado um projecto ousado, dado que a exposição do público lisboeta à arte 
contemporânea era quase exclusivamente mediada pelos Encontros ACARTE e pelo CAM. Contudo, uma 
das intenções originais era a apresentação de obras representativas do século XX, mas também produções 
da prolífera década de 90. O diálogo entre o antigo e o novo, o reportório e o experimentalismo, a 
abertura às artes de todo o mundo e a participação nos circuitos nacionais e internacionais de produção e 
exibição foram algumas das orientações programáticas definidas. Outro dos objectivos apontados 
aquando do início de funções era a procura de um público novo, procurando chegar em particular à 
população estudantil do eixo Cidade Universitária - Instituto Superior Técnico. 
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No seu exercício de programador, que acumula com a curadoria de parte 

significativa das exposições patentes na Culturgest, Miguel Wandschneider destaca a 

construção de “conteúdos obedecendo a um certo número de preocupações variáveis 

segundo o contexto, de maneira a que a programação tenha uma lógica interna própria, 

permita articulações fortes, se construa uma identidade ao longo do tempo para essa 

mesma programação e se atinjam patamares interessantes de relevância e de qualidade”. 

A construção da identidade do museu enquanto espaço expositivo deve ainda ser 

equacionada com o seu papel legitimador da obra de arte na medida em que “é uma 

instituição que necessita de algum tempo para reflectir, para esperar que uma obra se 

assuma. Por exemplo, um museu não faz uma primeira exposição de um artista, mas 

deve estar atento para depois ter condições para seleccionar as obras que pretende 

expor”, afirma João Fernandes. O director do Museu de Serralves admite ter “um filtro 

bastante duro e radical, mas também bastante ambicioso” para identificar jovens 

promessas: “interessam-me artistas que me apresentem obras de arte nas quais eu 

reconheça novos problemas, novas atitudes, novas linguagens, novas questões que me 

façam repensar tudo quanto até aí pensei sobre arte”. 

O posicionamento da entidade artística perante o contexto internacional é, de 

igual modo, determinante no seu processo de construção da identidade. No caso do 

Museu de Serralves65, no Porto, passou pela definição de valores máximos para a 

                                                                                                                                                                          

A estrutura da Culturgest era inicialmente composta pela administradora Fátima Ramos (ex-funcionária 
da Secretaria de Estado da Cultura, vice-comissária geral da Europália 91 e chefe de gabinete de Teresa 
Gouveia na Secretaria de Estado do Ambiente), o assessor artístico António Pinto Ribeiro, o director 
técnico Eugénio Sena e duas pessoas no secretariado. 

Em 2004, Miguel Lobo Antunes (director do CCB entre 1996 e 2001, onde foi responsável pela 
organização de eventos como a “Festa da Música”; assessor jurídico de Lisboa Capital da Cultura 1994; 
director para o Cinema e Animação da Europália 1989-1992; vice-presidente do Instituto Português de 
Cinema entre 1983-1985) assume a administração, tendo convidado para assessores: Francisco Frazão 
(teatro), Gil Mendo (dança) e Miguel Wandschneider (artes visuais).  

Miguel Wandschneider (n. 1969) é consultor e curador de artes visuais na Culturgest, onde desde 2006 
comissariou várias exposições: Roma Publications, Kees Goudzwaard, Bruno Pacheco, Ben Callaway, 
Walid Raad, Jean-Luc Moulène, Ricardo Jacinto, Willem Oorebeek ou Jochen Lempert.  

Curador independente desde 1997, destacando do período inicial as seguintes mostras: “Ernesto de Sousa: 
Revolution My Body” (Centro de Arte Moderna, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1998, em 
colaboração com Helena de Freitas); “A Indisciplina do Desenho” (Fundação Cupertino de Miranda, 
Famalicão; Museu de José Malhoa, Caldas da Rainha; Museu de Aveiro, 1999-2000); “SlowMotion” 
(ESTGAD, Caldas da Rainha, com uma extensão na Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 2002), 
“Ângelo de Sousa: Sem Prata” (Museu de Arte Contemporânea de Serralves, Porto, 2001, em colaboração 
com João Fernandes); e “Noronha da Costa Revisitado (1965-1983)” (Centro Cultural de Belém, Lisboa, 
2003, em colaboração com Nuno Faria). É licenciado em Sociologia, pelo ISCTE. 
65 Fundação de Serralves é uma parceria público-privada, em que a participação da sociedade é 
considerada um factor essencial para a sustentabilidade económica e o bom funcionamento da instituição. 
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representação de artistas portugueses na temporada anual de exposições temporárias. 

“Estando este museu em Portugal é para nós importante ter uma percentagem de artistas 

portugueses na programação, que é normalmente de um terço. Achamos que esta é a 

                                                                                                                                                                          

Em 1989, ano da criação da fundação, eram 51 as entidades dos sectores público e privado que aderiram 
ao projecto de Serralves; duas décadas depois, ascendia a 172 o número de fundadores, entre os quais as 
autarquias da área metropolitana do Porto e empresas como a EDP, CTT, Portucel, BPI, BES, CGD ou 
Sonae. 

As dotações dos fundadores (incluindo iniciais, reforços e novos) ascendiam a 15 milhões de euros em 
2008. A angariação de verbas ronda os 30 por cento do orçamento global - era de 8 milhões de euros em 
2007, sendo que 3,89 milhões eram provenientes do Estado. Além do Estado (cerca de 40 por cento do 
total de proveitos), com quem tem um contrato programa, a Fundação de Serralves tem “Fundadores 
Patronos” que aderiram a uma prestação plurianual, além do contributo aquando da entrada na Fundação. 

O protocolo de cooperação entre a Fundação de Serralves e a autarquia de Viana do Castelo é bastante 
explícito quanto ao serviço prestado por Serralves às câmaras municipais: organização anual de uma 
grande exposição de arte contemporânea, entradas gratuitas para crianças e jovens estudantes e residentes 
com idade superior aos 65 anos, organização de visitas guiadas gratuitas, a colaboração com as escolas 
em programas pedagógicos e a participação especial em eventos da Fundação de Serralves e beneficiar 
das competências especializadas da Fundação de Serralves no sentido da promoção e divulgação da 
cultura contemporânea a da sensibilização ambiental. Colaboração em iniciativas de formação pedagógica 
de agentes, organização de estágios de formação, organização de cursos de gestão cultural, prestação de 
consultoria em arte contemporânea ou apoio técnico na área museológica e ambiental estão entre estas 
competências especializadas. 

De acordo com as linhas estratégias apresentadas no Relatório e Contas de 2008, a Fundação de Serralves 
desenvolve a sua actividade em torno de cinco eixos estratégicos: criação artística (artes plásticas) - 
programa de exposições completado com ciclos de música, artes performativas e cinema; sensibilização e 
formação de públicos -Serviços Educativos e acções de ampla visibilidade como o “Serralves em Festa”; 
o ambiente - o parque de 18 ha é valorizado como local de fruição pública e educação ambiental; reflexão 
crítica sobre a sociedade contemporânea - debate em colóquios e conferências com reputados convidados 
internacionais das artes e ciências sociais, experimentais e políticas; indústrias criativas - “expressão da 
crescente relação entre cultura e economia, com grande potencial para a criação de emprego e riqueza”. 

Em 2008 foram registados 412 550 visitantes (entre os quais mais de 56 mil estrangeiros). Ao receber, 
pela primeira vez, mais de 400 mil pessoas, Serralves está entre os mais visitados museus de arte 
contemporânea de dimensão equiparada. O público dos programas educativos, em articulação com as 
escolas, ascendeu a 100 mil. Música, dança e cinema duplicaram a sua audiência em relação a 2006 e a 
adesão às iniciativas de reflexão sobre a contemporaneidade quase duplicou também em relação a 2006. 

O relatório de Serralves também se refere aos visitantes virtuais e à notoriedade na comunicação social, 
“medido pelo valor de mercado das referências que lhe dizem respeito” (9 milhões de euros). 

 Em 2008 foram organizadas 36 exposições, 16 das quais em Serralves, 14 em mostras por todo o país, 4 
em co-produção internacional, 1 na Casa de Serralves, 1 no Serviço Educativo e 5 na biblioteca. 

Foram realizados 124 espectáculos (de artes performativas, concertos de música electrónica e cinema); 7 
000 acções de Serviço Educativo, que envolveram 105 038 participantes de mais de mil escolas. 

O centro de reflexão sobre a contemporaneidade promoveu 21 sessões em 2 colóquios frequentados por 
mais de 6 mil pessoas; 77 sessões em 13 cursos e um total de 1678 inscritos. Mário Soares, Fernando 
Henrique Cardoso, Luc Boltanski, Roberto Esposito ou Judith Butler foram alguns dos convidados que, 
em 2008, participaram nas Conferências Internacionais “Crítica do Contemporâneo”. 

Foram incluídas na colecção obras de 23 artistas, “dando-se prioridade a obras de artistas que expuseram 
no Museu, colmatando lacunas e obras fundamentais dentro do corpo de trabalho de cada artista 
seleccionado”. 

Situada numa quinta com cerca de 18 hectares, integram os terrenos a Casa onde está instalada a 
Fundação, um jardim com escadarias, lagos e flora variada, uma casa de chá, terrenos agrícolas e o 
edifício do Museu de Arte Contemporânea. 
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percentagem adequada para construirmos um projecto internacional que inclua a arte 

portuguesa”, afirma o seu director. Em causa está a localização periférica de Portugal 

em relação aos centros de decisão e de prática artística (Paris, Nova Iorque, Alemanha) 

ao longo do último século. “Para a constituição de um centro artístico não basta uma 

instituição, uma galeria, um espaço, mas conferem centralidade. Contudo, há relações 

de força no contexto internacional e uma grande disparidade na possibilidade de acesso 

à informação e de experiência que torna os conceitos de centro e periferia 

absolutamente actuais”, sustenta o programador da Culturgest. 

“Portugal é semi-periférico mas basta viver neste contexto para perceber os 

efeitos e os condicionamentos associados ao facto de se viver e trabalhar neste contexto 

(…) Se estivesse a trabalhar em Bruxelas tinha acesso a 10 vezes mais informação e 

experiência directa de arte contemporânea do que estando a viver em Lisboa”, continua 

Miguel Wandschneider.  

Na sua dissertação de doutoramento, Alexandre Melo (1994) defendia que 

Portugal não se encontra nem numa situação de centro nem de periferia, dando voz às 

críticas da posição semi-periférica. Depois de rejeitar que “o centro é por definição o 

lugar da criação artística e periferia significa simplesmente afastamento do centro” 

(Ginzburg e Castelnuovo, 1979: 6), Melo aceita a definição alternativa dos termos “na 

sua complexidade: geográfica, política, económica, religiosa - e artística. Imediatamente 

nos daremos conta que isto significa pôr o nexo entre fenómenos artísticos e extra-

artísticos” (Ginzburg e Castelnuovo, 1979: 6). 

Pelos motivos enumerados no parágrafo anterior, Melo comunga da ideia que 

“só poderá ser centro artístico um centro de poder extra-artístico: político e/ou 

económico e/ou religioso. Por isso, a mera presença, ou mesmo a concentração de obras 

de arte numa determinada localidade não basta para fazer desta um centro artístico no 

sentido acima indicado” (Ginzburg e Castelnuovo, 1979: 33). 

O autor considera que a análise dos centros artísticos renascentistas em Itália 

permanece actual. Senão vejamos: 

 

Os centros artísticos poderiam ser definidos como lugares 
caracterizados pela presença de um número razoável de artistas 
e de grupos significativos de consumidores, que por motivações 
variadas – glorificação familiar ou individual, desejo de 
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hegemonia ou ânsia de salvação eterna - estão dispostos a 
investir em obras de arte uma parte das suas riquezas. Este 
último ponto implica, evidentemente, que o centro seja um lugar 
ao qual afluem quantidades consideráveis de recursos 
eventualmente destinados à produção artística. Além disso, 
poderá ser dotado de instituições de tutela, formação e 
promoção de artistas, bem como de distribuição de obras. Por 
fim, terá um público muito mais vasto que o dos consumidores 
propriamente ditos: um público não homogéneo, certamente, 
mas dividido em grupos, cada um dos quais poderá ter hábitos 
de percepção e critérios de valorização próprios que poderão 
traduzir-se em expectativas e exigências específicas (Ginzburg e 
Castelnuovo, 1979: 32-33). 

 

Deste modo, surgem como exemplos de centro, as cidades norte-americanas e 

alemãs, cujo “poder dos referidos centros artísticos manifesta-se na capacidade de 

regularmente lançarem artistas ou grupos de artistas com um enquadramento 

suficientemente eficaz para os divulgar e impor a nível internacional num espaço de 

tempo relativamente curto” (Melo, 1994: 224-225). Esta capacidade deve-se em muito à 

robustez da base económica que permite a criação de uma consistente rede de apoios 

institucionais e à capacidade de intervenção dos meios de comunicação. 

Melo entende que uma elevada velocidade de lançamento de novos artistas 

dificilmente será conseguida em situações que não se encontrem num centro artístico, 

admitindo embora que a periferia poderá desempenhar esta função em determinados 

contextos, como em situação de resistência. “As estratégias de afirmação cultural 

baseadas no modelo central e na promoção de uma identidade local específica podem, 

de facto, nalguns casos, revelar alguma adequação à realidade, ou podem ainda, nalguns 

outros casos, revelar-se um instrumento eficaz no plano da luta ideológica” (Melo, 

1994: 226-227). De qualquer forma, defendemos, o centro é onde é possível obter 

informação e visibilidade, aproximando-nos dos meios de comunicação mais ou menos 

industrializados. 

Nem todos os contextos locais são susceptíveis de se manifestar segundo o 

modelo de afirmação do centro não devendo estas noções ser aplicadas de modo 

dogmático, defende Melo. Por isso, no sentido da conclusão de que o modelo de 

Portugal não se insere nem num centro nem numa periferia, Melo prossegue com a 

análise do conceito de periferia. 
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A periferia pode ainda ser sede de criações alternativas, o que Ginzburg e 

Castelnuovo designam de scarto, que será, à semelhança do movimento de cavalo assim 

apelidado, a deslocação lateral repentina em relação a uma dada trajectória. Esta noção, 

enquanto forma “específica de distanciação em relação aos modelos formais centrais e 

dominantes”, mas continuando a funcionar como horizonte de motivação e projecção de 

práticas culturais, vem implicar “o conhecimento e o acompanhamento das tendências 

gerais de evolução formal a nível global, mas que em relação a elas exercita um 

deslocamento lateral, um certo tipo de recuo, retirada ou resguardo, uma evocação e 

cruzamento de elementos distantes, díspares, híbridos ou inesperados” (Melo, 1994: 

229).  

A emergência do curador independente neste contexto tanto periférico, como 

semi-periférico ou quando não se aplica nenhuma das classificações, afigura-se difícil. 

Um facto constatado pelos actuais directores de artes visuais na Culturgest e do director 

do Museu de Serralves, que iniciaram a sua actividade como freelance e a entendem 

como um exercício em exclusivo. Suportam esta posição as características do país em 

relação a centros de informação, económicos, de decisão e artísticos e a diversidade de 

tarefas que se apresentam ao organizador de exposições: intermediário entre o artista e a 

instituição, assim como junto dos vários públicos após a inauguração através, por 

exemplo, de visitas guiadas; poderá ter de obter as condições financeiras necessárias 

para a realização da exposição; produz toda a informação escrita sobre a mostra, desde 

dossiers para eventuais patrocinadores, os textos na parede, as tabelas identificativas das 

obras, o trabalho dos Serviços Educativos e inclusive os convites. 

Melo destaca “uma diferenciação dos modos como a questão da temporalidade 

do fazer, e a percepção da velocidade, ritmo ou urgência da acção se colocam entre 

situações centrais e não centrais no âmbito da arte contemporânea” (Melo, 1994: 229). 

Este cenário antevê a hipótese de no século XXI “deixar de haver lugar no mundo da 

arte para centros artísticos entendidos tal como nos habituámos a conhecê-los no 

passado” (Melo, 1994: 243). As novas tecnologias de comunicação constituem uma 

ferramenta essencial nesta nova perspectiva. 
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IV.1.5. Locais e Lugares 

O confronto com a realidade está, para uma parte significativa dos entrevistados 

- e apesar de todos terem programado para outras salas além daquela para a qual estão 

em funções -, mais relacionado com o lugar do que para o local para o qual é feita a 

programação. No entanto, as características das salas também são determinantes para o 

tipo de programação a escolher.  

Jorge Salavisa, director artístico do Teatro Municipal São Luiz66, em Lisboa, 

nota que “não é possível programar para um teatro de 100 lugares da mesma maneira 

                                                           
66 Teatro Municipal São Luiz: Inaugurado em Maio de 1894, tendo como madrinha a Rainha Dona 
Amélia, de quem começa por receber o nome, o teatro acolhia companhias estrangeiras, as mais afamadas 
personalidades teatrais da Europa e os seus foyers eram frequentados pela sociedade elegante da época. A 
construção do teatro foi impulsionada pelo Actor Guilherme da Silveria e a sociedade para a edificação 
do teatro foi presidida pelo Visconde de São Luiz Braga. A decoração painel fresquista “Neptuno” é do 
cenógrafo Luigi Manini. Um violento incêndio destruiu o teatro, recuperado em 1916 pela sociedade 
exploradora liderada pelo Visconde São Luiz, cujo nome será, após a sua morte, dado ao teatro. 

A autarquia adquire o teatro em 1971, na sequência de redução de público, que assim passa a teatro 
municipal. Uma nova companhia residente, liderada por Eunice Muñoz e dirigida por Luiz Francisco 
Rebelo, estreia-se com “A Salvação do Mundo” (José Régio) e dá organiza várias temporadas. O processo 
de requalificação e conservação começa em 1998, sendo o teatro reaberto em Novembro de 2002. 

O São Luiz Teatro Municipal tem aumentado o número de sessões e conquistado público de ano para ano, 
com excepção de 2008, quando, entre Setembro e Dezembro, a sala principal esteve encerrada para obras. 
Segundo os dados fornecidos pela direcção, o teatro recebeu 56.586 pessoas ao longo das 230 sessões 
realizadas em 2005; 65.845 nas 319 sessões em 2007 e 53.339 em 250 sessões em 2008. Para este facto 
contribuiu a utilização do Jardim de Inverno como um espaço de encontro e debate, sendo escolhido com 
frequência para apresentação de jovens artistas. 

Em oposição ao aumento do número de espectáculos e espectadores, o orçamento de programação desceu 
em valor superior a 100 mil euros por ano desde 2005. Já o orçamento global (que inclui despesas de 
funcionamento) regista um crescimento. O orçamento para programação ascendia a 1.200.000 euros em 
2005, 1.100.00 no ano seguinte e um milhão em 2007. A verba para a construção da agenda de 
espectáculo era de 850.000 euros em 2008 e 650.000 em 2009 (ver entrevista com Jorge Salavisa). 

Com 35 colaboradores, o São Luiz Teatro Municipal é, desde 2003, gerido pela Empresa de Gestão de 
Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC). A criação desta empresa municipal, designada EBAHL 
em 1996, visava concertar para uma maior eficácia na programação de estruturas culturais do municípios 
e adequar a animação urbana chegam aos diferentes públicos, lê-se na página online do São Luiz. 

Esta empresa municipal também gere os teatros Maria Matos e Taborda, Fórum Lisboa, Padrão dos 
Descobrimentos, Castelo de São Jorge, cinema de São Jorge, museus do Fado e da Marioneta. Para além 
da gestão e programação das actividades de oferta cultural, a EGEAC promove as Festas de Lisboa, que 
internacionalizou, e um conjunto de outros eventos culturais e de animação destinados ao grande público. 

Jorge Salavisa (n.1939) foi director artístico do Teatro Municipal de São Luiz, entre Fevereiro de 2002 e 
Abril de 2010, mas desde “sempre” acalentou o sonho de dirigir um teatro. Um interesse que o levou a 
querer conhecer o funcionamento técnico da estrutura, a par das aulas, ensaios e espectáculos de bailado, 
Iniciou a actividade pedagógica ao serviço do London Festival Ballet, onde dançou entre 1963 e 1972. 
Enquanto bailarino e professor, participou no I (1970) e II (1971) Verão Internacional do Estoril. 
Colaborou com o grupo que iria dar origem ao New London Ballet, juntamente com Galina Samsova e 
André Prokovsky.  

Enquanto artista convidado do Scottish Ballet interpretou o principal papel em “Contos de Hoffman” e 
apresentou-se em Paris, Madrid, Hong-Kong e Japão. Na qualidade de professor e bailarino do New 
London Ballet participou em digressões pelo Canadá, EUA, América Central, América do Sul, África, 
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que para outros com 500, 1 000 ou 3 000 lugares. Quando aceitamos este trabalho temos 

de ser profissionais e analisar as opções no que respeita às salas e a nível público”. 

 

Mais uma vez, a criatividade do director artístico é um elemento de recurso que 

visa garantir a dinâmica do programa. “Quando eu programava uma noite de bailado, 

esta tinha de ter começo, meio e fim”, afirma Jorge Salavisa, recorrendo às duas 

décadas de experiência como director artístico do Ballet Gulbenkian e da Companhia 

Nacional de Bailado.  

 

Para mim, há sempre um jogo de dinâmicas e gosto de fazer a 
programação com antecedência precisamente para dar ritmo e 
vivência. Ter uma Pina Bausch, depois o Camané, seguido do 
Luís Miguel Cintra e por fim uma comédia ou stand-up (…) É 
muito importante encontrar harmonia, ritmo, respiração. Acho 
que nada funciona sem dinâmicas. É na forma que o texto 
funciona (Jorge Salavisa). 

 

À “lógica na programação”, que Salavisa entende como uma “dinâmica que não 

se vê mas faz as pessoas sentirem-se bem” em determinado espaço cultural, o director 

artístico acrescenta um conhecimento pormenorizado do funcionamento do palco. “Aqui 

já me conhecem, sabem que gosto de uma certa ‘limpeza’, de ter tudo bem iluminado, 

as pernas e as lonas bem esticadas. Sei como é o trabalho do maquinista, do electricista 

e de desenho de luz. Dou as minhas dicas, corrijo e sou obsessivo nisso”, afirma. Jorge 

Salavisa equipara a importância do conhecimento técnico do palco pelo director 
                                                                                                                                                                          

Médio Oriente, Extremo Oriente e Europa. Partilhou o palco com grandes nomes do bailado, entre os 
quais Margot Fonteyn. Jorge Salavisa abandonou os palcos aos 35 anos, tendo sido nomeado assistente do 
director e mestre de bailado do New London Ballet.  

Regressou a Portugal em 1977 para ser Mestre de Bailado do Ballet Gulbenkian. Foi nomeado director 
artístico daquela companhia no mesmo ano, tendo deixado o cargo em Março de 1996, a seu pedido. O 
trabalho no Ballet Gulbenkian valeu-lhe a nomeação para o Prémio Laurence Olivier, da Society of West 
End Theatre de Londres – a par de Jerome Robbins, Michael Clark, Ballet Rambert e bailarinos do Ballet 
Bolshoi. Recebeu a Ordem do Infante D.Henrique pelas quase duas décadas a liderar o Ballet Gulbenkian.  

Seguiu-se o convite para reestruturar a Companhia Nacional de Bailado (CNB). Foi presidente do 
Instituto Português do Bailado e da Dança, associação cultural que tutelava a CNB, desde Setembro de 
1996, e director da CNB entre 1998 e 2001. 

Entre 1984 e 1998, foi professor Coordenador da Oficina Coreográfica da Escola de Dança do 
Conservatório Nacional, professor fundador da P.A.R.T.S. (Performing Arts Research and Training 
Studios), associada do Teatro da La Monnaie, e da companhia Rosas, de Anne Teresa de Keersmaeker, 
em Bruxelas. Responsável artístico pela programação de Dança de Lisboa 94 – Capital Europeia da 
Cultura, Jorge Salavisa recebeu, em 2007, a Medalha Municipal de Mérito – Grau Ouro.  
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artístico “para saber dar instruções” à capacidade de um bailarino/actor em posicionar-

se em virtude da iluminação do mesmo. 

O facto de o São Luiz ser uma estrutura municipal e com tradição como “teatro 

da cidade” motiva o seu director artístico, no momento da escolha de propostas 

artísticas, a equilibrar uma lógica de serviço público, a gestão de expectativas do 

público e identidade do teatro em complemento com outras unidades municipais. No 

Teatro Maria Matos “serão apresentadas pequenos grupos internacionais ou grupos de 

fora de Lisboa, mais virados para a descoberta, para os quais esta sala é demasiado 

grande. O Mark Deputter vai apresentar em bancada, coisa que eu não poderia fazer sem 

ser chocante. O Maria Matos não tem a dimensão nem a reputação do São Luiz”, 

justifica. No entanto, sublinha o interesse em o São Luiz permitir a subida à cena de 

jovens actores/cantores, muitas vezes arriscando redução de público, desde que esteja 

garantida a qualidade artística do espectáculo.  

Além das características técnicas do palco, da capacidade da sala de 

espectáculos, da sua identidade em articulação com outras salas da localidade, o director 

artístico deverá ter em conta lugar do teatro, o seu contexto sócio-político-cultural. 

Como exemplo, Isabel Carlos, que assumiu em Abril de 2009 a direcção do Centro de 

Arte Moderna José de Azeredo Perdigão, da Fundação Calouste Gulbenkian, em 

Lisboa67, aponta a proliferação de bienais nas últimas décadas. “As Bienais são modelo 

                                                           
67 Fundação Calouste Gulbenkian: Criada por disposição testamentária de Calouste Sarkis Gulbenkian 
e estatutos aprovados pelo Estado em Julho de 1956, actua nos domínios da Arte, Beneficência, Ciência e 
Educação. É uma instituição de direito privado e utilidade pública, totalmente financiada pela Partex Oil 
Gas Corporation. Emílio Rui Vilar é o presidente do conselho de administração da Fundação. 

A intervenção na Arte, que concentra 40 por cento do total do financiamento, é dominada pela 
programação do Museu Gulbenkian (inaugurado em1969 e que expõe a colecção de arte iniciada pelo 
fundador) e do Centro de Arte Moderna (1983), dos Serviços de Música e de Belas Artes, assim como o 
Programa Criatividade e Criação Artística e as representações em Londres e Paris. São promovidas a 
temporada de música e de exposições temporárias, a organização de colóquios e conferências, a 
concessão de bolsas e subsídios para programas de estudo no estrangeiro em disciplinas artísticas, as 
actividades educativas e programas de formação, a instituição de prémios e a edição de livros. 

A intervenção na Ciência caracteriza-se pelo financiamento de diversos programas de divulgação e 
projectos de investigação. O financiamento para a Ciência representava, em 2008, 19,6 por cento do valor 
total. As actividades estão concentradas no Instituto Gulbenkian de Ciência (actua na biologia e ciências 
biomédicas), localizado no pólo científico em Oeiras e procurado por cientistas nacionais e estrangeiros 
para ali desenvolverem investigação. 

O Serviço de Educação e Bolsas é outro dos instrumentos fundamentais da intervenção na área da 
Ciência, uma vez que a acção da fundação contempla atribuição de bolsas para investigação, de prémios e 
outros apoios ao aprofundamento do conhecimento científico. O serviço recebe 28,4 por cento do 
financiamento total, apoia actividades que privilegiem a formação ao longo da vida e um extenso plano de 
edições. A actuação do ramo da Educação faz-se principalmente através da biblioteca de arte, pelo apoio 
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que, não por acaso, foi totalmente apropriado pelo turismo cultural. As cidades e os 

autarcas perceberam que o modelo Bienal podia atrair muita gente em termos de 

turismo cultural”. Com uma forte experiência internacional, tendo sido curadora da 9.ª 

Bienal de Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos até 2009, directora artística da Bienal 

de Sydney em 2004, curadora do pavilhão de Portugal na Bienal de Veneza em 2005 e 

organizadora da representação de 2001 no mesmo certame, assim como da 

representação de 1996 e 1998 na Bienal de São Paulo, Isabel Carlos considera que o 

modelo está saturado, sendo aceitáveis unicamente novos projectos de carácter muito 

local.  

                                                                                                                                                                          

à educação, à promoção da cultura portuguesa no estrangeiro e a preservação dos testemunhos da 
presença portuguesa no mundo. 

A acção no âmbito da Beneficência é desenvolvida através do Serviço de Saúde e Desenvolvimento 
Humano que visa contribuir para o desenvolvimento da Medicina e das condições de saúde em Portugal, 
para a redução das desigualdades sociais e para o conhecimento de determinantes no Ambiente. 

A Fundação tem uma delegação no Reino Unido e outra em Paris (Centro Cultural Calouste Gulbenkian), 
além de desenvolver um programa de actividades destinadas à diáspora arménia (país de origem do 
fundador) para a disseminação da sua língua e cultura.  

Entre 1958 e 2002, dinamizou um Serviço de Bibliotecas Itinerantes dirigido por Branquinho da Fonseca, 
David Mourão-Ferreira e Vergílio Ferreira. Em 1992, as cerca de 50 viaturas (que chegaram a ser 62) 
visitavam 3800 localidades (onde viviam cinco milhões de pessoas); atendiam cerca de 1 milhão e 800 
mil utilizadores, sobretudo crianças e adolescentes, a quem emprestavam em média 3 livros. Além das 
móveis, existiam 185 bibliotecas fixas. No total agrupavam cinco milhões de volumes, que transitaram 
para as autarquias com a extinção do serviço. 

O edifício sede, inaugurado em 1969, com projecto de Ruy Athouguia, Pedro Cid e Alberto Pessoa. 
Dispõe de três salas, tendo o Grande Auditório 1200 lugares, espaços para exposições temporárias, dois 
auditórios (para 334 e 134 pessoas), além de um edifício próprio para as galerias do Museu Gulbenkian, 
os Serviços Educativos, a Biblioteca de Arte e serviços (bilheteira, loja do museu, bar/restaurante). Em 
1983, foi inaugurado um terceiro edifício, da autoria do britânico Leslie Martin, para exibir a colecção do 
Centro de Arte Moderna, uma sala polivalente e espaços para o Serviço Educativo do Centro, uma galeria 
de exposições temporárias e serviços do CAM (espaço de trabalho, livraria, bilheteira, bengaleiro, 
bar/restaurante). O conjunto de edifícios está integrado num jardim de 8 ha, cujos projectos original e de 
reformulação foram conduzidas pelo arq.º Gonçalo Ribeiro Telles. A Fundação Calouste Gulbenkian 
integra a European Foundation Center, participa em fóruns de incentivo ao desenvolvimento artístico, 
científico e educativo, tendo contacto com outras redes de fundações e thinks-tanks de âmbito europeu. 

António Pinto Ribeiro colabora com a instituição desde 2004, ano em que iniciou a coordenação do 
Programa Gulbenkian Criatividade e Criação Artística (até 2008). Foi programador geral dos programas 
multidisciplinares “O Estado do Mundo” (2006/2007) e “Distância e Proximidade” (2008). Está a 
preparar o “Próximo Futuro” (2009/2011).  

Com 400 mil euros de custos directos no primeiro ano, o programa visa reflectir sobre as mudanças 
culturais em curso, com ênfase no eixo África, América Latina e Caraíbas. O programa inclui 
componentes de investigação e produção teórica (seminários, conferências e workshops em colaboração 
com universidades internacionais), programação cultural e artística (exibição de filmes, documentários e 
concertos).  

Foi director artístico da Culturgest durante 12 anos (desde 1992, ano de abertura daquele centro cultural 
lisboeta). Tem desenvolvido investigação em Filosofia, Ciências da Comunicação e Estudos Culturais, 
áreas da formação académica, e publicado em revistas da especialidade. É professor-conferencista em 
universidades internacionais e consultor para as artes da Presidência do Governo Regional dos 
Açores/Direcção Regional da Cultura. 
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Em todas as suas experiências internacionais, nota a necessidade de conhecer o 

lugar e a sociedade “para depois perceber melhor o que fazia sentido mostrar lá, para 

aquele público”. “Teria muita dificuldade em conceber uma exposição sem saber para 

onde ela ia, em pura abstracção” afirma. Programar é, por um lado, “pensar no espaço 

de mediação que vai da obra de arte ao espectador. É mostrar a obra do artista da melhor 

maneira, o que implica conceito de espaço, onde e como se mostra, mas é também um 

exercício puramente conceptual sobre como se mostra sem desvirtuar o trabalho do 

artista”; por outro lado, é ter em conta que “o que faz sentido mostrar num contexto 

sócio-político-cultural é deslocarmos o pó pólo do artista para o espectador”, detalha 

Isabel Carlos. “Uma exposição para os Estados Unidos é, com certeza, diferente do que 

para a Europa. Não só o espaço físico concreto (sala, iluminação), é o lugar social, 

político, geográfico (que se relaciona com a escolha do tema, dos artistas, etc.)”, remata. 

Por entender a programação como um espaço de mediação entre artista/obra e 

público, a curadora Isabel Carlos aponta o nível de responsabilidade como o principal 

factor diferenciador entre o trabalho como independente e a integração numa instituição. 

“Quando a instituição convida um curador independente tem a preocupação de lhe dar 

as melhores condições de trabalho, mas não é assim tão óbvio. A diferença é sobretudo 

ao nível da responsabilidade, que é muito maior ao fazer uma exposição na casa do que 

num local onde o director é outra pessoa. Sabemos que aquela exposição é só uma e 

depois virão outras”. 

Isabel Carlos identifica o ritmo intenso de um centro de exposições como uma 

das principais alterações que resulta do novo desafio profissional no Centro de Arte 

Moderna68. “A Bienal realiza-se a cada dois anos, não é uma programação a cinco anos 

                                                           
68 Centro de Arte Moderna (CAM): Surgiu da necessidade de criar um museu complementar ao da 
Gulbenkian, para expor as novas aquisições da Fundação Gulbenkian relacionadas com a actividade no 
domínio artístico. O programa da Fundação, aprovado em 1979, define que o novo museu teria “fins 
essencialmente pedagógicos e de animação cultural, um Centro de pesquisa e divulgação nos domínios da 
Arte Moderna. Este Centro (...) terá por base uma exposição permanente das obras, propriedade da 
Fundação ou que esta venha a adquirir a título oneroso ou gratuito, e organizará exposições temporárias 
de outras obras de artistas nacionais ou estrangeiros ou pertencentes a coleccionadores particulares que, 
para o efeito, as queiram ceder em regime de empréstimo”. 

A colecção de arte do CAM começou a ser constituída no final dos anos 50, reunindo obras dos principais 
artistas portugueses da primeira metade do século XX e de criadores estrangeiros com os quais se 
relacionaram, um núcleo de arte britânica e obras de arte arménias. 

O edifício foi inaugurado em Julho de 1983, após sete anos de debate e polémica, que também passou 
pela Assembleia da República. As dificuldades para a implantação do museu num jardim e para a sua 
concretização ficaram registadas nos jornais e nos discursos inaugurais. É constituído por três áreas 
expositivas de 3400 m2, um espaço para reservas (visitáveis, não visitáveis e armazenamento). O arranjo 
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(como a que está a conceber para a Fundação Calouste Gulbenkian). Consiste numa 

exposição e não em quatro grandes exposições por ano. A Bienal dura três meses e pode 

realizar-se em vários locais. Uma instituição como o Centro de Arte Moderna faz-se 

todos os dias”, enumera. 

A relação da entidade artística com o lugar em que se inscreve é representativa 

de uma dimensão política. “A Zé dos Bois queria-se territorial, é um território 

conquistado à cidade; é um prédio na Rua da Barroca com a Travessa dos Fiéis de Deus 

e com a Rua da Atalaia (no Bairro Alto, em Lisboa). É físico. Este prédio é nosso; 

fechamos e abrimos quando queremos”, acrescenta Natxo Checa. “A dimensão política 

da Zé dos Bois é esta fisicalidade no meio de uma cidade. O ser permanentemente 

nomeada e usada para falar das políticas culturais da cidade de Lisboa. É inacreditável 

como os políticos falam da Zé dos Bois quando não dão nada”, além de terem tentado 

utilizá-la, por várias vezes, como sede de candidatura eleitoral, critica o director da 

estrutura. 

                                                                                                                                                                          

do parque em que se integra, que no século XVIII assinalava o fim da mancha urbana da capital, também 
permite expor esculturas ao ar livre.  

Foi o primeiro espaço de exposição permanente de arte moderna e contemporânea em Portugal. Em 1993 
recebeu o nome do seu principal impulsionador e primeiro presidente da Fundação, José de Azeredo 
Perdigão (JAP). O arquitecto José Sommer Ribeiro foi o primeiro director do CAM, tendo sido sucedido 
por Jorge Molder. 

O orçamento para 2008 era inferior a quatro milhões de euros (3.855,565€), sendo dedicado 15 por cento 
desta verba a aquisições. O orçamento de 2010 deverá ser reduzido, devido ao momento de recessão e às 
aplicações da Fundação. O relatório de balanço e contas da Fundação Gulbenkian regista que, em 2009, 
as actividades do CAMJAP atingiram cerca de 58 mil pessoas, metade das quais estudantes, o que implica 
um decréscimo perante anos anteriores. O documento refere aumento dos períodos de encerramento do 
museu para montagem de novas exposições, na sequência de um recomeço após o cinquentenário da 
Fundação.   

Além da exposição permanente e das exibições temporárias, o CAMJAP empresta obras para participação 
em mostras em Portugal e no estrangeiro. O seu programa educativo inclui visitas orientadas e oficinas 
para diferentes tipos de público e utilizadores, assim como conferências sobre arte, cursos de introdução à 
arte e estudos museológicos, edições de catálogos e participações em publicações, congressos da 
especialidade, grupos de trabalho, comités e mesas-redondas.  

Isabel Carlos (n.1962) é directora do Centro de Arte Moderna desde Abril de 2009, após concluir tarefas 
enquanto curadora da 9.ª bienal de Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos. Substituiu o fotógrafo Jorge 
Molder, em funções desde 1990. Mestre em Ciências de Comunicação pela Universidade Nova de Lisboa 
(1993) exerceu, desde 1991, crítica de arte no semanário “Expresso”.  

Comissariou exposições para o Museu do Chiado, Palácio Galveias, Centro Cultural de Belém e Museu 
da Cidades, entre outros. Co-fundadora do Instituto de Arte Contemporânea (IAC) do Ministério da 
Cultura, organismo do qual foi responsável pela colecção internacional e sub-directora entre 1996-2001. 

Organizou as representações portuguesas na Bienal de Veneza de 2001 e na Bienal de São Paulo (1996 e 
1998). Assessora da Área de Exposições de Lisboa 94 - Capital Europeia da Cultura, foi ainda membro do 
Júri da Bienal de Veneza em 2003, directora artística da Bienal de Sydney em 2004 e curadora do 
Pavilhão de Portugal na Bienal de Veneza em 2005. É, entre 2002 e 2005, membro da direcção do IKT – 
International Association of Curators of Contemporary Art. 
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A solução para estruturas como a Zé dos Bois69, uma plataforma pluridisciplinar 

de criação, produção e promoção de cultura contemporânea, além de espaço de 

                                                           
69 Zé dos Bois (ZDB): Fundada em 1994, em Lisboa, para mostrar as mais recentes produções de artistas 
emergentes, colocando diferentes experiências artísticas em confronto. É uma associação cultural, sem 
fins lucrativos, que se define como plataforma para a criação, difusão e promoção de uma cultura 
contemporânea. A ZDB reclama ter vindo preencher um vazio ao nível de instituições, na capital, na 
década de 90, na mesma altura em que estavam a surgir a Culturgest, o CCB e Serralves. 

Fruto da iniciativa de 14 pessoas oriundas de diversas áreas artísticas e com uma ligação à Escola 
Superior de Belas Artes, a ZDB já ocupou vários edifícios abandonados no centro da cidade (Chiado, 
Cais do Sodré e Bairro Alto). Assume a presença no território como uma “conquista” e um acto político. 
Em crítica à acção dos políticos, o seu director sublinha o ostracismo a que são votados os agentes 
culturais “independentes”, lamentando o pouco espaço que os projectos de cariz similar ao da ZDB 
ocupam a nível físico e ideológico em Portugal.  

Funciona como um espaço de experimentação e de confronto entre propostas de estética contemporânea. 
Nesse sentido, promoveu o Festival Atlântico, que a partir de 1995 trouxe a Portugal referências das artes 
performativas como Orlan e Stelarc. Na edição de 99, o Atlântico incluiu um primeiro festival de música 
electrónica.  

Uma das vertentes da ZDB é o centro de criação, produção e difusão de artes visuais, enquanto estrutura 
de acompanhamento a artistas portugueses contemporâneos que ao concluírem formação na década de 90 
do século XX deixaram de encontrar espaço disponível, ao contrário do que acontecia até à década de 80.  

A divulgação e apresentação de projectos musicais é a terceira área de intervenção da ZDB. O critério de 
selecção dos projectos, estilisticamente muito abrangentes (música experimental, improvisada, electrónica 
e novas abordagens urbanas) prende-se “com o valor artístico e o interesse que poderá suscitar, como 
romper paradigmas ou criar uma nova forma de pensar”, declarou o programador da temporada de 
concertos na ZDB. 

O orçamento anual é de 400 mil euros por ano; cerca de 35 por cento do financiamento provém do 
Estado, via DGArtes, o que significa uma verba (160 mil euros). Este valor é equivalente ao atribuído a 
cada uma das três estruturas residentes no edifício (Mala Voadora, Materiais Diversos e Prado – Patrícia 
Portela). Além da comparticipação do Estado, a ZDB vende conteúdos culturais (concertos e exposições) 
e aluga os seus espaços. 

A ZDB tem 12 funcionários, com ordenados mensais no total de 15 mil euros. Em meses de muita 
actividade, as despesas com salários podem ascender a 35 mil euros, uma vez que há a incluir entrada, 
bar, frente-sala e mão-de-obra suplementar na montagem de exposições e limpeza. 

A ZDB é “um bicho e que se quer vivo. Há uma redefinição permanente deste bicho, mas tem uma série 
de regras de ética”. “A história determinou os objectivos da ZDB”, que numa primeira fase se definiu 
como plataforma de questões e artistas dos anos 90, sublinhou Natxo Checa. As exposições colectivas, 
frequentes até ao ano 2000, são preteridas em favor das individuais. “A partir de 2003, definimos 
trabalhar a fundo com pessoas da minha geração, para que as exposições individuais ocupassem no 
mínimo um andar ou dois”, explica o director artístico.  

Entre os artistas deste período: Alexandre Estrela, António Olaio, Inês Botelho, Pedro Cabral Santo, Scott 
Harrison. A transição para as mostras “middle career” está completa em 2005, tendo sido apresentados 
RIGO ou João Tabarra. As linhas de programação mudaram desde a participação na bienal de Veneza de 
2009 de João Maria Gusmão e Pedro Paiva, artistas que colaboram desde o início da carreira com a ZDB.  

Por agora, a ZDB está a reduzir as apresentações, em todas as áreas artísticas, mantendo o trabalho com 
artistas portugueses da geração de 60/70, artistas estrangeiros consagrados mas com pouco 
reconhecimento em Portugal e procura de “novos artistas potenciais” através da promoção de residências. 
“Sem statement curatorial”, porque há sempre algo a fazer mais importante do que escrever ideias, o 
método da procura da ZDB pela inovação evolui quando o contexto artístico o determinar. 

�atxo Checa (n. 1968) curador e director de produção de “Experiências e Observações em Diferentes 
Tipos de Ar”, por João Maria Gusmão e Pedro Paiva e que representou Portugal na Bienal de Veneza 
2009. Os seus mais recentes comissariados incluem “Abissologia – Para uma ciência transitória do 
indescernível” (2008), de João Maria Gusmão e Pedro Paiva, de João Tabarra, “Swim again / Nada de 
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espectáculos, gerida por membros da comunidade artística, assenta na dinâmica da 

programação.  

 

única maneira de um sítio destes ter um poder simbólico é nunca 
cometer os mesmos erros. Não pode ter uma programação flat 
como a dos centros culturais, que corresponde a um determinado 
perfil de público. Temos de fazer público, encontrar novo 
público e puxar pessoas interessadas em ver novas coisas e essa 
é a possibilidade de sobrevivência de um espaço como este 
(Natxo Checa). 

 

A localização da estrutura, no “coração” da capital, remete-nos para quando o 

edifício do teatro era construído nas principais artérias da cidade, com um estatuto 

equiparado ao da Igreja Matriz, ao Tribunal ou à Câmara Municipal. Numa nova 

formulação do debate centro/periferia, o deslocamento do centro graças à expansão das 

cidades ou o desdobramento dos (vários) centros (ex: centro financeiro, centro 

residencial, centro para lazer) poderão corresponder à libertação do teatro de um poder 

controlador? Ou, pelo contrário, a um sinal da capitulação da arte como forma de 

contestar os poderes instituídos? 

 

IV.1.6. Público 

A descrição, em concreto, das características dos públicos de cada entidade 

artística é uma dificuldade evidenciada pelos seus directores artísticos. De facto, 

nenhum dos entrevistados forneceu um ou vários perfis que comprove o seu 

conhecimento sobre quem o visita. Uma atitude que contrasta com o ênfase no 

reconhecimento da importância desta área de estudo.  

                                                                                                                                                                          

Novo” (2006), de RIGO, co-comissariado com ManRay Hsu, “Eflúvio Magnético (Síntese)” (2004/2006), 
de João Maria Gusmão e Pedro Paiva e “DeParamnésia” (2001-2002), dos mesmos autores. Para as 
mostras foram produzidos de raiz mais de 40 trabalhos, incluindo arte pública, fotografia, filme 16 mm, 
vídeo e instalação. 

Fundador da Galeria Zé dos Bois, dirigiu, produziu e programou as três edições do Festival Atlântico. 
Arte, Performance e Tecnologia (95, 97 e 99), onde mostrou artistas visuais emergentes e artistas do 
circuito internacional. Programador de artes visuais, produtor e director da ZDB, Natxo Checa também 
participou (até 2003) na criação de intervenções de artes visuais, multimédia, novas músicas, dança, 
teatro e interdisciplinares do colectivo ZDB.  

Frequentou o mestrado em curadoria da faculdade de Belas Artes de Lisboa, tendo sido beneficiário do 
Fund for Art Research, concedido pelo American Center Foundation, no âmbito da pesquisa curatorial. 
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O custo da realização de uma investigação de públicos é o principal motivo 

apontado para a falta de realização destes estudos identificativos de atitudes. “Não tem 

sido uma prioridade utilizar o orçamento que temos, (destinado) para o nosso trabalho, 

para nos estudarmos”, afirma João Fernandes. O director do Museu de Serralves70 

                                                           
70 Museu de Serralves: Inaugurado em Julho de 1999, o Museu de Arte Contemporânea assenta em duas 
vertentes: a criação de uma colecção de arte contemporânea nacional e internacional e desenvolver uma 
programação expositiva de dimensão internacional. O Museu insere-se na linha iniciada, uma década 
antes, pela Fundação de Serralves, que, no Porto, visa proporcionar um espaço para o diálogo e o 
intercâmbio cultural no domínio da arte contemporânea, bem como afirmar a imagem de Portugal pela 
promoção a nível europeu da arte contemporânea. 

O edifício, projectado por Álvaro Siza Vieira, inclui, além do espaço expositivo, uma área de 
acolhimento, uma biblioteca, uma livraria e uma loja do museu, um restaurante e um bar, além de 
auditório (754 m2, 260 lugares em plateia, equipado com tecnologia audiovisual, de som e iluminação, 
cabines de tradução simultânea), escritórios para os serviços do museu e 570m2 para as reservas 
(armazenamento de mais de três mil obras). A biblioteca tem como missão gerir e disponibilizar ao 
público informação sobre arte contemporânea nacional e internacional da década de 60 aos nossos dias. O 
fundo documental, reflecte temas e artistas representados na programação e colecção do Museu, catálogos 
de exposições, obras de referência, ensaios e publicações periódicas. 

A colecção de arte contemporânea, representativa da obra de artistas portugueses e estrangeiros, parte de 
1968 (momento de agitação política e social que continua a ter um impacto na sociedade em termos 
políticos, culturais e sociais) até à actualidade. Os anos 60 corresponderam à emergência da Pop Art, do 
Minimalismo, do Conceptualismo e da Land Art; um período em que os valores tradicionais da arte - já 
questionados pela vanguarda dos anos 40 e 50 – foram postos em causa. Registaram-se, então, tentativas 
para redefinir a arte e incorporar novos elementos de outros meios artísticos, como o cinema, o vídeo, a 
fotografia ou a dança. Os artistas pretendiam modificar os limites que separam a arte da vida.  

Em articulação com as aquisições, é proposta uma programação de exposições temporárias, colectivas e 
individuais, que estabeleça diálogo entre os contextos artísticos nacional e internacional. Teve início em 
1996, quando Todolí e Fernandes programavam para a Casa de Serralves, durante a construção do museu 
e um dos seus momentos, a 6 de Junho de 1999, com a exposição inaugural “Circa 1968”.  

João Fernandes (n.1964) chegou ao Museu de Serralves como adjunto de Vicente Todolí, em 1996, ano 
em que foi lançada a primeira pedra da obra concebida por Álvaro Siza Vieira e em que começaram a ser 
delineados os contornos do projecto museológico. A dupla definiu, junto do Ministério da Cultura e do 
então designado Instituto Português dos Museus, que a actividade de Serralves iria começar a partir da 
década de 60 do século XX, devendo o Museu do Chiado alargar o seu âmbito de acção até essa época 
(iam até aos anos 40). O CAM foi o outro interlocutor consultado sobre o programa de acção, não se 
registando na altura outras instituições a trabalhar com arte contemporânea em Portugal. A criação de 
novas instituições, como a Culturgest, o Museu de Arte Contemporânea de Elvas ou o Museu Colecção 
Berardo, veio alterar o contexto institucional da arte contemporânea em Portugal. 

Quando Todolí abraçou o projecto da Tate Modern (Londres), em 2003, João Fernandes sucedeu-lhe na 
direcção do Museu de Serralves, escolhendo Ulrich Loock para seu adjunto. Desde então, entre outras 
exposições, comissariou: Colecção – os artistas e a fotografia (2004); Lourdes Castro: Sombras à volta de 
um centro (2004); Sobre – Pedro Tudela (2004); Paula Rego (2005, com Ruth Rosengarten), Tino Seghal 
“A Arte enquanto Acontece”, Siza Vieira – Expor (com Carlos Castanheira), Rua Ana Jotta, Fora! Rui 
Chafes e Pedro Costa (com Catherine David), Anschool II – Thomas Hisrchhorn, E.M. de Melo e Castro 
(2006), Barry Le Va, Jorge Queiroz (2007), Entrar na Obra, Estar no Mundo: a Fotografia na Colecção da 
Fundação de Serralves (com Paula Fernandes), François Dufrêne (com Guy Schraenen), Lugares e 
materiais: colecção da Fundação de Serralves (com Sandra Guimarães), Júlio Pomar – Cadeia da Relação 
(2008), Alvess (com Sandra Fernandes), Manoel de Oliveira (com João Bénard da Costa) e Serralves 
2009: a colecção (com Ulrich Loock). 

Define-se como um organizador de exposições, contando-se entre as suas funções: a intermediação entre 
os universos do artista (sobre quem investiga ou com quem trabalhar), da instituição (lugar de 
apresentação da obra de arte) e dos vários tipos de públicos; a produção (no sentido de reunir as 
condições necessárias para a apresentação da obra, como arranjar financiamento ou instituição de 
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sustenta que prefere gerir o orçamento para maximizar as propostas junto de artistas e 

públicos. 

“Os públicos não são um objectivo, mas (…) é um dado da nossa sociedade: o 

financiamento de uma instituição depende também do número de públicos que reúne”, 

acrescenta João Fernandes, cuja instituição apresenta números de um consistente 

crescimento de visitantes. “Os públicos são uma vantagem grande para obter certas 

condições financeiras para o projecto (…) mas o grande problema que nos cria é, não só 

acompanhar os públicos, mas também o que fazer com eles”, diz João Fernandes, aqui 

porta-voz da generalidade dos entrevistados. 

O director do Museu de Serralves aponta uma característica dos museus 

contemporâneos:  

 

a grande parte das pessoas que visita museus no nosso mundo 
não vê o que apresentam; vão ao museu como à Torre Eiffel, 
muitas vezes para dizerem que foram lá. Os museus não fazem 
as sociedades, são as sociedades que fazem os museus. Numa 
sociedade padronizada pela cultura do espectáculo, do 
acontecimento, da circulação acelerada de pessoas - 
independentemente do que seja a presença num determinado 
espaço e tempo -, diminui muitas vezes o confronto crítico com 
a obra e com o que o museu apresenta. 

 

“Heterogéneos”, “diversificados”, em resultado de uma observação empírica, 

são palavras mais utilizadas pelos programadores para depois descrever a sua origem 

geográfica. “Sabemos que vem de toda a região Norte (Fafe, Guimarães, Porto) mas, 

dependendo dos espectáculos, poderá vir de Espanha”, afirma Paulo Brandão. Algumas 

entidades, como o Theatro Circo de Braga, tiveram alunos das universidades a fazer 

trabalho de campo mas consideram uma lacuna a ausência de estudos credibilizados por 

organismos de investigação sociológica. Noutras, como o Centro Cultural Vila Flor de 

                                                                                                                                                                          

acolhimento); a montagem técnica das obras (e sua disposição no espaço); os variados tipos de discurso 
produzidos sobre as obras a mostrar no contexto da exposição, destinados a meios de comunicação social 
e ao público. 

João Fernandes foi curador independente entre 1992 e 1996, tendo comissariado as “Jornadas de Arte 
Contemporânea” (1992-96), no Porto, bem como a representação portuguesa à primeira Bienal de 
Joanesburgo, em 1995 (Luís Campos, Ângela Ferreira, Ana Jotta e Roger Meintjes), à Bienal de São 
Paulo de 1998 (Lourdes Castro e Francisco Tropa) e à Bienal de Veneza de 2003 (Pedro Cabrita Reis). 
Foi professor de Estudos Linguísticos, actividade que abandonou por entender que as funções lectivas 
seriam dificilmente compatíveis com as suas actividades de curador. 
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Guimarães, está em curso um estudo de público, pelo Instituto de Sociologia do Porto. 

Já o Teatro Municipal da Guarda é dirigido à cidade onde está instalado, a toda a região 

Centro e à zona da raia espanhola. 

A Casa da Música, no Porto, regista “um público muito jovem quando 

comparado com outras salas semelhantes na Europa” e procede a uma ordenação de 

visitantes de acordo com os ciclos: “o tipo de programação da sexta-feira, mais clássica, 

com sons mais reconhecíveis, atrai um público mais conservador e – porque os bilhetes 

são mais caros – talvez com maior poder de compra, e uma outra atitude (…) Temos aos 

domingos de manhã uma repetição para um público completamente diferente: famílias”. 

O ciclo da Orquestra Nacional do Porto ao sábado está a incluir progressivamente novos 

repertórios de música contemporânea, uma vez que a direcção é assegurada por 

compositores e dada a política de encomendas da instituição. “Nos concertos da 

Orquestra Barroca da Casa da Música, apesar de haver uma margem que é sempre a 

mesma, tem um público muito diferente”. O mesmo acontece nos espectáculos do 

Remix Ensemble, garante António Jorge Pacheco, que sublinha “a dinâmica social” 

verificada no espaço que dirige e que “extravasa” a missão da Casa da Música. 

“As pessoas só vão aos espectáculos pelos quais sentem afinidade e gostam. 

Certas coisas não são um cesso de público, mas são um sucesso artístico. Fizemos aqui 

muito boas coisas que foram incompreendidas. Para mim, foram muito importantes por 

terem sido marcos no teatro e nas companhias que vieram”, acrescenta Jorge Salavisa, 

do Teatro São Luiz, que recorre à experiência para aferir da receptividade do público. 

“Já ando nisto há muitos anos para sentir pelo aplauso, pela atmosfera do teatro se o 

público gostou. Daí a expressão ‘público fantástico o que hoje tivemos’ ou ‘o público 

estava difícil’. Os actores sabem logo isso. Há um lado de fenómenos de massas. 

Ganhei um instinto. Estou em casa e já pressinto se a sala vai estar cheia”, afirma, por 

seu lado, Jorge Salavisa. 

O aumento do nível de conhecimentos musicais e exigência pelo seu público é 

resultado de um trabalho “ao longo de muitos anos”, diz antigo director do Serviço de 

Música da Fundação Gulbenkian71. Luís Pereira Leal, que iniciou funções em 1978 após 

                                                           
71

 Serviço de Música: É um dos serviços do ramo da Arte (juntamente com o Museu Gulbenkian, o 
CAMJAP e as Belas Artes). Sob direcção de Madalena de Azeredo Perdigão (1958-1974), são 
promovidas as 13 edições dos Festivais Gulbenkian de Musica (1958-1970). Ao contrário dos encontros 
de música que estiveram na sua génese (1957), o objectivo dos festivais é descentralizar e desenvolver a 
cultura musical em Portugal fazendo com que esteja ao alcance de todas as camadas sociais. 



 

 

 

114 

ter entrado na instituição como compositor e assessor de Madalena de Azeredo 

Perdigão, explica o método: “Quando o público não gostava de lied dávamos mais”. 

                                                                                                                                                                          

Depois da primeira edição (1958), no Coliseu dos Recreios, os encontros seguintes decorrem nas cidades 
do Porto, de Coimbra e nas regiões da Madeira e dos Açores. A mesma directora vai estimular a criação, 
no contexto da Fundação, de três agrupamentos residentes ‐Orquestra (1962), Coro (1964) e Bal1et 
(1965) que vão apresentar, no país, repertório e performances a que a generalidade dos portugueses não 
teria acesso de outro modo. Ao final dos Festivais Gulbenkian (em 1970) sucede uma temporada regular 
de concertos, estruturada a partir dos compromissos assumidos no contexto dos festivais, visando 
equilíbrio ao nível de repertório e uma relação próxima com as estruturas artísticas da fundação.  

O processo de captação de intérpretes de reconhecida qualidade internacional foi gradual e - segundo Luís 
Pereira Leal que em 1974 (ano da saída de Madalena de Azeredo Perdigão) assume responsabilidades no 
Serviço de Musica - construído com base “na amizade”. Além da relação de confiança estabelecida entre 
director artístico e artistas convidados, a estratégia passou igualmente por estabelecer ligações entre os 
intérpretes e a Orquestra Gulbenkian; criar um historial de credibilidade junto de agentes, artistas e 
instituições de produção de concertos e pela diversificação do repertório (em oposição à escassa apetência 
para géneros mais “difíceis” como a música de câmara ou a música contemporânea). Durante as décadas 
de 60 e 70, a intervenção do serviço dirigia-se a escolas de música, subsidiação de agrupamentos, 
patrocínio de concertos, restauração de instrumentos e promoção de uma nova educação musical no país. 

Após um interregno de 10 anos, Madalena de Azeredo Perdigão regressa em 1984 à Gulbenkian para 
estimular o Serviço de Animação, Criação Artística e Educação pela Arte (ACARTE). 

O ACARTE é um serviço complementar do Centro de Arte Moderna que, orientado “para a cultura 
contemporânea e actividades artísticas de vanguarda, deveria promover projectos multidisciplinares na 
área do teatro, música, dança, poesia, cinema e vídeo, favorecendo a inovação, a experimentação, a 
pesquisa e o desenvolvimento da criatividade”. Um dos seus departamentos era o Centro Artístico Infantil 
e tinha como propósito desenvolver um programa no âmbito da educação estética e da pedagogia ou 
expressão artística para crianças e adultos. O Atelier de Cinema e Animação, com coordenação de José 
Pedro Cavalheiro, tem a primeira edição em 1987, e promove a produção de inúmeros filmes de autor, 
alargando a actividade à Banda Desenhada, Ilustração, Teatro de Sombras e Argumento. 

O ACARTE será extinto em 2002, tendo sido mantidos o Jazz em Agosto e o Prémio Maria Madalena de 
Azeredo Perdigão. Invocando o crescimento significativo da oferta cultural em Portugal, a direcção da 
Fundação Gulbenkian procede a mudanças no sentido de concentrar a sua actividade em aspectos que 
considera singulares. O Ballet Gulbenkian cessa actividade em 2005. 

A programação actual do Serviço de Música apresenta de modo integrado as mais diversas formas da 
música erudita, sendo possível que num mesmo concerto sejam apresentadas obras de vanguarda e peças 
consagradas no gosto do público. Para trás ficou um modelo que privilegiava o agrupamento das obras de 
Música Antiga no início da temporada e as de música contemporânea no final. 

Luís Pereira Leal (n.1936) foi director do Serviço de Música da Fundação Calouste Gulbenkian para 
onde entrou, em 1972, como assistente de Madalena de Azeredo Perdigão, com responsabilidades no 
acompanhamento da actividade da Orquestra Gulbenkian. Foi nomeado director em 1978, após ter 
integrado o colégio directivo que assegurava a gestão do Serviço de Música, meses depois do 25 de Abril 
de 1974. Nessa altura abandonou a composição por entender que, tal como a programação, exigia total 
disponibilidade. 

Ao assumir funções visava assegurar a estabilidade e a reorganização dos agrupamentos residentes 
(Orquestra, Coro e Ballet Gulbenkian) - em virtude do regime de gestão adoptado pelo colégio directivo – 
através de direcções artísticas credíveis (Lawrence Forster, Michel Corboz e Jorge Salavisa, 
respectivamente) e de novas regras de funcionamento. A Orquestra Gulbenkian aumentou o número de 
músicos (inicialmente eram 12 e em 2009 eram 66) e elevou os critérios de admissão. 

É Grande-Oficial da Ordem do Infante D.Henrique pelos serviços prestados ao país durante as mais de 
três décadas enquanto director do Serviço de Música da Gulbenkian. 

Sucedeu-lhe o finlandês Risto Nieminen escolhido através de concurso internacional, contrariando a 
prática nacional de convite. Luís Pereira Leal salienta que a direcção artística, conforme praticada no 
estrangeiro, é um cargo temporário e com progressão, sendo uma estratégia que permite uma correcção 
mais atempada das escolhas e condução de objectivos. 
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Através desta “técnica” a “fundação foi criando um público cada vez mais sofisticado e 

conhecedor. Séries difíceis como lied ou música de câmara têm um público que não é 

tão extenso como o das Grandes Orquestras Mundiais, mas é extremamente sabedor e 

que os artistas reconhecem”. Ainda assim, arrisca uma diferenciação: “Beethoven é 

sempre original, não é preciso ir buscar falsos originais ou originalidade novas. Já o 

público médio necessita sempre de qualquer coisa de novo, nem que seja o título. 

Depois há outra camada de público que é muito mais cultivado, exige grandes 

interpretações e não se compadece com medianias”. 

O ex-director do Serviço de Música da Gulbenkian recusa aplicar a expressão 

“envelhecimento” ao público daquela sala de espectáculos. “Este público não é o 

mesmo de há 20 anos” e aponta “para uma geração a partir dos 40 anos”, com 

capacidade financeira e estabilidade profissional que permite a compra, em Setembro, 

dos bilhetes para toda a temporada (até Junho do ano seguinte) Os espectáculos dos 

artistas mais reconhecidos internacionalmente esgotam logo na primeira fase de vendas. 

Luís Pereira Leal explica estes factos pela dimensão do Grande Auditório onde se 

realiza a temporada de música (com 1.228 lugares), “que é uma sala muito igual com 

praticamente duas categorias de bilhetes e acústica boa em ambas as partes”, o que 

impede a prática de preços diferenciados. No Coliseu, sala utilizada para os concertos 

do ciclo Grandes Orquestras Mundiais, já é aplicada uma tabela de preços com maiores 

assimetrias. “Vir à fundação ouvir um grande artista como o (pianista Maurizio) Pollini 

não permite que os bilhetes sejam baratos. Não é acessível a famílias nem a jovens, 

embora paguem muito mais pelos artistas de que gostam”, conclui. 

Sendo reconhecido pelos entrevistados que o público da dança é mais jovem que 

o público do teatro e da música, José Laginha sublinha que “um dos segredos” que 

alimentaram os fundadores do Centro de Artes Performativas do Algarve (CAPa)72, foi 

                                                           
72 Centro de Artes Performativas do Algarve (CAPa): Deriva do “a sul” - Festival Internacional de 
Dança Contemporânea, que teve a primeira edição em 1994, na localidade de Loulé. O “a sul” visava dar 
a conhecer a dança portuguesa daquele final de século às pessoas que estavam no Algarve em pleno 
Novembro. “Após a primeira edição do festival, as pessoas que me conheciam desde miúdo diziam-me 
para continuar mas que na próxima fizesse ‘mais fácil’. Andei um ano a debater-me com as questões: por 
um lado, fazer ‘mais fácil’; por outro, estava a programar os meus colegas”, recorda José Laginha. O 
festival internacional de dança contemporânea, desenvolvido até 2006, tinha no horizonte a divulgação da 
dança portuguesa e a criação do espaço actual, em Faro, sendo assumido como um processo para 
“conquistar e formar públicos”, testar a capacidade dos organizadores para apresentar uma programação 
anual, testar a capacidade de assegurar financiamento. 

O centro de criação de dança, música e teatro abriu em 2001, em Faro, gerido pela associação cultural 
DeVIR/CAPa e com cinco colaboradores. Nos primeiros dois anos a programação procurava “seduzir” os 
jovens universitários, público que o director artístico José Laginha veio a considerar muito homogéneo e 



 

 

 

116 

“a abertura do público”. “O público que tenho é o que foi seduzido”, afirma. A 

estratégia de sedução começou em Loulé, nos meses de Outubro e Novembro de 1994, 

                                                                                                                                                                          

pouco interessado em actividades artísticas. À diversidade de programação dos anos iniciais (para 
compensar a distância da capital), segue-se o acompanhamento regular de projectos, na sua maioria 
nacionais, considerados de interesse artístico pelo director do CAPa. Durante os últimos cinco anos 
apresentaram-se com regularidade (uma ou duas vezes por temporada) os projectos de Vera Mantero, A 
Garagem, Teatro Praga, Mário Laginha e Carlos Bica. A nova companhia da actriz Maria João Luís e o 
pianista João Paulo Esteves da Silva são os novos convidados regulares do CAPa, em continuidade da 
estratégia de mostrar “o percurso de um criador”. 

O primeiro objectivo do centro não é a programação da sala, mas o apoio à criação. A estrutura acolhe 
artistas para desenvolverem os seus trabalhos. A sala utilizada para a apresentação de espectáculos era, no 
início do projecto, usada pelos artistas em residência para testar tecnicamente os espectáculos antes da 
apresentação ao público. O CAPa é uma sala de espectáculos no sentido em que se articula com as 
apresentações das criações dos artistas em residência. 

É nesse sentido que devem ser encarados os registos de público: cerca de seis mil pessoas em 2005 
(metade são públicos do “a sul”), 4648 espectadores em 2007 e 2329 em 2009. Uma tendência que 
reflecte a redução significativa do número de espectáculos propostos (25 propostas num total de 55 
apresentações do CAPa, acrescido dos 15 espectáculos e 23 apresentações do “a sul” em 2005 e 21 
espectáculos num total de 27 apresentações em 2009).  

Também a verba para financiar a programação registou um decréscimo acima dos 50 por cento entre 2005 
e 2009. A programação do CAPa e do “a sul” custava 256.866 euros em 2005, quando o orçamento a 
estrutura da DeVIR ascendia a 433.340 euros. Abandonada a organização do festival, o orçamento do 
CAPa para 2008 foi de 122.711 euros. No ano seguinte subia para 126.640 euros e o orçamento da 
DeVIR ascendia a 200 mil euros (172 mil euros provêem da DGArtes). 

O CAPa é uma das instituições com programação regular no Algarve, região que na última década foi 
dotada de novas estruturas, mas apresenta a mais baixa dinâmica cultural do continente. Este facto 
justificou a redução da dotação do FEDER (Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional) para a região. 
Em causa, os concursos para programação cultural em rede no âmbito do Quadro de Referência 
Estratégico Nacional (QREN) 2007-2013. Do total de oito milhões de euros a distribuir pelos programas 
operacionais do Norte, Centro, Alentejo, Lisboa e Algarve, esta região recebe 500 mil euros. É um sexto 
do valor atribuído à região Norte. Também o montante máximo de financiamento por entidade e por 
programa de acção é mais baixa no Algarve (75 mil euros) do que nas restantes regiões operacionais (100 
mil euros).  

José Laginha (n.1962) é designer de Interiores e Equipamento Geral pelo IADE. Concluiu o curso de 
desenho da Sociedade Nacional de Belas Artes e frequentou o curso de Arquitectura da Faculdade 
Técnica de Lisboa. Em resposta a uma encomenda da Fundação António Aleixo criou a exposição "do 
que Vos Deixo", que consistiu em 11 instalações sobre a obra do poeta. Entre 94 e 98 foi 
responsável/programador da Galeria de Arte do Convento Espírito Santo e assessor para as áreas das 
Artes do Espectáculo na Divisão de Cultura da Câmara Municipal de Loule/Cine-teatro Louletano. Fez a 
Direcção Artística do Teatro Lethes.  

Fundou a DeVIR - associação de actividades culturais (1997) da qual é presidente da direcção. Foi 
director artístico de "a sul" - Festival Internacional de Dança Contemporânea (1994-2006) e exerce as 
mesmas funções no CAPa, Centro de Artes Performativas do Algarve desde a sua inauguração (2001). 
Representou a DeVIR/CAPa no IDEE, Initiatives in Dance trough European Exchange (2004-2008). 
Participa com regularidade em encontros dando testemunho sobre a criação e o funcionamento dos 
centros de residências de criação. Iniciou os estudos de dança nos cursos de Formação Profissional do 
Ballet Gulbenkian e na Companhia Nacional de Bailado.  

Em Nova Iorque foi bolseiro do Peridance International Centre e frequentou o Cunningham Studio. Foi 
convidado a ingressar na Companhia Manoel Alum and Dancers (Nova Iorque). Como intérprete destaca 
o trabalho realizado com Paula Massano e Margarida Bettencourt. Em 91 começou as suas experiências 
coreográficas das quais destaca: "desperdícios" uma parceria com Filipa Pais e Francisco Camacho e 
"8:30 I'm". Criou "...dos itens dos íntimos."; "Pola Non Haver" (co-autoria Amélia Bentes); "Doença 
d'Infinito"; "Diz-me como Comes dir-te-ei quem és …" e"ausência a inebriante perspectiva do repouso ou 
o cão amarelo", "és tu Zé? + valsa lenta" e “não temos Pátria temos barbatanas”. 
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ano da primeira edição do “a sul” - Festival Internacional de dança contemporânea. O 

objectivo de José Laginha, bailarino, natural de Loulé, era difundir a dança 

contemporânea portuguesa, além de constituir uma oportunidade para aferir da sua 

capacidade de programação, de angariação de financiamentos e sobre a existência de 

público interessado. A calendarização do festival para os meses de Outono, quando a 

região não é tão solicitada para turismo, destinou-se a identificar o público-alvo entre os 

habitantes das localidades algarvias. 

Ao longo de 11 edições, o festival “a sul” “conseguiu granjear público que não 

conhecia, de todo, o que estávamos a propor. As pessoas eram desafiadas a arriscar e 

quem aderia não sabia com o que ia ser defrontado (…) O festival criou um público 

numa zona do país que era completamente inóspita para a arte contemporânea”, refere. 

O sucessivo alargamento da iniciativa a outras localidades algarvias (Faro, Lagos, 

Lagoa, Tavira, Vila Real de Santo António e Loulé) comprova o raciocínio de José 

Laginha.  

Até 2001, o festival pretendia mostrar o que, no plano da dança contemporânea 

portuguesa, era considerado “bom, que tinha sido reconhecido e que entendia como de 

qualidade” assim como companhias e criadores oriundos de um país convidado. Este 

país deveria “ser do Sul” ou apresentar características similares; passar por uma situação 

político-social de alguma tensão e com uma relação ancestral com Portugal. Entre os 

países convidados: Espanha, Argélia, Tunísia, Itália, Índia, Venezuela, Argentina, 

América Latina, Bélgica, Hungria, República Checa, Eslováquia, Roménia, Chipre, 

Grécia, Turquia e Japão. Um ou dois anos após a abertura do CAPa, em Faro, 

“considerava que tinha de fazer mais, tinha de dar às pessoas a possibilidade de 

perceberem o que é o percurso de um criador. De uma forma silenciosa, escolhia o 

artista que entendia com um trabalho significativo para o levar uma vez por ano ao 

Algarve”, relata José Laginha. O festival terminou em 2006. 

“Quando programava o festival era muito mais atrevido (do que no CAPa) e 

possibilitávamos às pessoa um conjunto alargado de espectáculos. Quando temos maior 

oferta, podemos não gostar de uma proposta mas gostar de outra”, nota o director 

artístico do CAPa, alertando que poderá perder público devido ao mais espaçado ritmo 

de propostas. “Tenho a noção que o melhor que tenho no Algarve, motivo pelo qual 

insisto em lá estar, é o público. Gente muito curiosa, com muita vontade de ver e muito 

aberta”, acrescenta. O projecto de programação do CAPa está diluído no projecto da 



 

 

 

118 

residência artística, promovendo a DeVIR apresentações artísticas noutras salas 

algarvias. 

Tanto o CAPa, como “O Espaço do Tempo”, em Montemor-o-Novo, apostam 

em diferentes salas para propostas artísticas e públicos diferenciados como solução para 

o dilema que se coloca a qualquer criador-programador: como conciliar propostas 

artisticamente arrojadas para um criador e agradar a um público não iniciado? 

“Os nossos objectivos de públicos estão atingidos, mas apercebemo-nos que a 

sociedade funciona a duas velocidades e, por isso, temos dois palcos para dois níveis. A 

nossa opção é não fazer concessões e ter um projecto artístico de vanguarda numa 

comunidade rural, o que pode criar tensões. Então, temos a black box, onde fazemos as 

apresentaçõe mais radicais”, cujo público fidelizado é de cerca de 150 pessoas. Além 

daquele que vive na localidade, o público chega de Alcácer, Vendas Novas, Évora e 

Lisboa. “Temos outro público, mais de cultura, que levamos ao (Cine-teatro) Curvo 

Semedo, onde mostrávamos o Ballet Gulbenkian e espectáculos mais abrangentes (…) 

Temos entre 300 a 600 pessoas na sala”, descreve o director da estrutura, Rui Horta.  

A percentagem dos convites e bilhetes oferecidos era 15,1 por cento superior aos 

ingressos vendidos, de acordo com as Estatísticas da Cultura do INE relativas a 2008. A 

facilidade das estruturas em manipular números para obter mais elevadas taxas de 

ocupação, levaram-nos a secundarizar os números de espectadores. “Se eu tenho um 

café-concerto com uma lotação de 50 pessoas e promovo 50 espectáculos em que estão 

200 espectadores, obtenho uma taxa de ocupação de 200 por cento. Se no Grande 

Auditório, que tem 800 lugares, só estiverem 400 espectadores, registo uma taxa de 50 

por cento. Somando as percentagens (200+50) e dividindo por dois dá uma taxa de 

ocupação de 125 por cento”, exemplifica José Bastos, do Centro Cultural Vila Flor. 

A dificuldade dos directores artísticos em traçar um perfil detalhado de quem se 

desloca ao teatro (de onde vem, com que expectativas, que opinião formulou do 

espectáculo, pretende ou não voltar ou é um espectador assíduo) e dos motivos dos 

habitantes da localidade para não frequentarem a estrutura artística, leva Américo 

Rodrigues a admitir uma programação com base em “intuições”. “Temos de arranjar 

forma de fazer isso urgentemente, mas em associação com outros teatros, porque seria 

muito interessante saber como é que o público olha para nós, especialmente o que não 

vem cá”, diz o director do Teatro Municipal da Guarda, que identifica as universidades 

como as instituições mais credíveis para desempenhar esta tarefa. Sobre o público-alvo 
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que não adere às propostas do teatro da Guarda, resta ao seu director fazer “deduções a 

partir do que vejo na imprensa, nas conversas e estou muito preocupado com isso”. 

 

O estudo do impacto da actividade das entidades artísticas, sejam companhias ou 

estruturas de apresentação de espectáculos, nas cidades, na mentalidade dos habitantes e 

no modo de viver a cidadania também está por fazer. Torna-se, assim, difícil identificar 

os efeitos, se é que os há, de uma actividade continuada de programação cultural. Outra 

das questões em aberto é saber se esta tarefa compete ao Estado ou às próprias 

estruturas em parceria com universidades ou outra(s) entidade(s) considerada(s) 

adequada(s). E que perguntas serão feitas pelos organismos públicos a organismos 

financiados com verbas estatais? Existirá uma vontade de proceder a uma avaliação 

rigorosa, que coloque em causa modos de fazer há muito instituídos?  

O Observatório das Actividades Culturais tem promovido vários estudos 

sociológicos sobre a área, mas muito poucos sobre o impacto dos actos de cultura nos 

cidadãos. Os estudos sobre o impacto versam os grandes projectos artísticos (ex: 

Expo’98, Porto’2001) mas também Públicos do Festival de Almada, Público do Teatro 

Nacional São João. Do mesmo modo, não podemos esquecer que o impacto da 

exposição continuada a actos de cultura é visível a longo prazo. 

Em 2007, aquando da formulação do primeiro anuário das estatísticas da cultura 

nos 27 Estados-membros da União Europeia, pelo Eurostat, era sublinhada a 

necessidade de continuar o debate de conceitos com o objectivo de uma uniformização 

dos padrões de análise73. A recolha refere-se a actividades entendidas como culturais em 

cada um dos Estados e teve por base as definições do European Leadership Group74. O 

gabinete europeu de estatísticas referia a necessidade de aperfeiçoar a identificação de 

actividades culturais com recolhas de informação compatíveis entre países. 

                                                           
73 A publicação do Eurostat começou por organizar o conceito de cultura em 60 actividades, organizadas 
em oito “domínios” (património artístico e monumental; arquivos; bibliotecas; livros e imprensa; artes 
visuais; arquitectura; artes performativas e audiovisual/multimédia) com seis “funções” (conservação; 
criação; produção; disseminação; comércio e formação). Todos os dados relativos a desporto e turismo 
foram excluídos. O facto de o sector não integrar uma área económica em particular, sendo antes 
transversal a vários sectores, leva os autores da pesquisa a admitirem a possibilidade de diversos 
elementos terem ficado por detectar (Eurostat, 2007: 5). 
74 Para uma leitura da dificuldade da tarefa em conciliar conceitos, políticas e recursos com vista a “uma 
cultura a 27” ver Neves, 2008: 10-14. 
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A investigação à frequência e efeitos de manifestações artísticas deverá ser 

articulada entre várias áreas do saber, sendo necessária a definição do domínio do 

inquérito e dos seus limites, para alcançar uma melhor compreensão dos 

comportamentos dos públicos (Cf. Esquenazi, 2003: 114)75.  

 

 

IV.1.7. Relação com comunidade 

Uma das implicações do financiamento público das estruturas artísticas, através 

do Governo ou das autarquias, e que foi referenciada por muitos directores artísticos, é a 

consciência de estarem a participar numa missão de serviço público (acima 

identificada). Neste contexto, merece particular ponderação a relação com a 

comunidade.  

Esta acção social é mais abrangente do que a designada por Serviços 

Educativos76, cuja actividade constitui um factor valorativo aquando da participação em 

concursos públicos, revestindo-se das seguintes configurações: concertos para bebés, 

ateliers para aprender a ver/ouvir arte, oficinas para crianças, jovens e professores, 

visitas guiadas, conversas com o artista/compositor/curador, concertos comentados, 

                                                           
75 A instabilidade da noção de público leva os investigadores a preferir a designação de sociologia da 
recepção para acolher as múltiplas questões que envolvem os públicos ver Esquenazi (2003) e Heinich 
(2001). Em virtude da abrangência desta área de estudo, optamos apenas por citar os contributos 
directamente relacionados com a presente investigação, principalmente com Bourdieu (na secção 3 deste 
capítulo), mas também com Becker (1982) e Zolberg (1994).  

Segundo Esquenazi “os comportamentos dos públicos não podem ser reduzidos a uma homologação da 
legitimidade cultural, as atitudes são mais diversificadas do que possa ser previsto pela hierarquia social” 
mas também “o grau de legitimidade dos objectos acentua ou reduz o peso das hierarquias sociais”, o que 
implica que este factor não poderá ser negligenciado nas análises aos públicos dos teatros (Esquenazi, 
2003: 64). 

Apesar de não haver um estudo exaustivo e transversal das práticas culturais dos portugueses destacamos 
as publicações do Observatório das Actividades Culturais, e dos investigadores Maria de Lurdes Lima dos 
Santos, Idalina Conde, Rui Telmo Gomes, Vanda Lourenço e José Soares Neves, no acompanhamento 
dos grandes eventos ou novos projectos. 
76 O conceito de Serviço Educativo não é desenvolvido nesta investigação pela sua abrangência e 
diversidade de abordagens, assim como pelo facto de o entender como estímulo para a recepção da obra 
de arte, nas mais diversas idades, mas também com implicações na cognição em virtude desta estreita 
associação.  

A Formação e Desenvolvimento de Públicos era, além da Oferta de Espectáculos, uma área de 
investimento do Programa de Difusão das Artes do Espectáculo (1999-2002). Estavam contempladas as 
seguintes categorias de acções: cursos breves; sensibilização dos agentes; estágios de curta duração; 
formação de profissionais; ateliers pedagógicos, formação de novos públicos em meio escolar (Cf. 
Santos, Maria de Lurdes Lima dos (org., 2004: 261-298). 
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espectáculos temáticos interdisciplinares, cursos livres, seminários e masterclasses de 

especialização técnica, além de promover acções fora da estrutura artística para 

fomentar a integração social. No Teatro Municipal da Guarda “o Serviço Educativo, 

neste momento, ultrapassa a parte dos espectáculos”, no que respeita à intensidade das 

acções junto de crianças, idosos e comunidade prisional, mas também formação técnica 

e especializada, afirma o seu director.  

A avaliação do serviço público do teatro estará inter-dependente da estratégia 

cultural e social para o desenvolvimento do município, uma vez que “a definição do 

papel de um teatro municipal apenas faz sentido se estiver inserido no contexto mais 

amplo de um plano estratégico para a cultura” (Deputter, 2009: 24). 

Esta acção junto da comunidade, designada ou não de Serviço Educativo deverá, 

idealmente, ser acompanhada de “uma política cultural para a região onde se insere o 

teatro”, especifica Rui Horta e tendo em conta as particularidades sociais de cada 

região. “Muitas das 308 autarquias não têm sequer uma política cultural, apesar de todas 

dizerem que têm”, definida sob a forma de carta estratégica para o concelho. 

“Os jovens do Alentejo têm problemas opostos aos dos da Amadora ou Damaia. 

Nestas localidades há minorias étnicas e problemas de rivalidades entre eles, exclusão 

social, desemprego, abuso sexual, graves questões de violência (…) No Alentejo, os 

jovens têm falta de objectivos, isolamento, depressão colectiva, há fragmentação 

social”, conta o coreógrafo e fundador de “O Espaço do Tempo”, em Montemor-o-

Novo. Por causa destas diferenças, “o trabalho de um programador cultural de Serviço 

Educativo para o Alentejo não é o mesmo que na Damaia. No meu projecto nesta 

localidade levo muitos criadores, mas não os levo ao Alentejo (…) mas depois temos de 

acreditar que a arte, independentemente de tudo, é arte e tem de fruir. Jogamos a várias 

velocidades”, diz Rui Horta. 

Um outro exemplo de estímulo da relação com a comunidade através de 

actividades artísticas, agora já fora do “chapéu” dos Serviços Educativos ou das oficinas 

de ocupação de tempos livres, é o projecto “Encontros do Devir” com o objectivo de 

alertar para a desertificação da serra algarvia. “É um objectivo político: tentar chamar a 

atenção de um conjunto de pessoas com responsabilidades e dizer-lhes que têm 

obrigação de olhar para aquele território. Para isso, utilizo a cultura”, afirma José 

Laginha, da associação DeVir e director artístico do CAPa. 
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O projecto consiste na selecção de três aldeias da serra alentejana para onde 

serão enviadas equipas multidisciplinares de criadores (teatro, música, dança), além de 

profissionais da arquitectura, jornalismo, imagem e ciências sociais. Cada núcleo 

desenvolverá um projecto na aldeia, sob acompanhamento de um tutor, com 

apresentações públicas no mês em que a região estará com mais visitantes. “Ao marcar 

as apresentações para o mês de Agosto, o que nunca fiz com o festival, é uma forma de 

dizer às pessoas que vão passar férias ao Algarve que há um mundo completamente 

diferente (das estâncias balneares) a 20 minutos de onde estão. Vamos criar uma 

alternativa ao ‘Allgarve’ e que não comece e acabe no próprio dia”, explica o promotor. 

Os resultados devem ser publicados até Novembro, visando moradores e 

autarcas. “Vamos, nessa altura, convidá-los a conhecer o projecto. Se não tiverem 

curiosidade vamos colocá-lo em cima da secretária. Têm de perceber que há pessoas 

que se preocupam com uma realidade que é da responsabilidade deles”, remata. 

Outra das vertentes do serviço público é a da relação com os criadores. Os 

directores artísticos dos teatros municipais consideram que a existência de estruturas 

fixas levanta dificuldades. Um teatro municipal é “por natureza, de acolhimento. Tem 

de dar oportunidade a outras companhias que têm espaços mais pequenos e não têm 

verbas para fazer grandes produções”, refere Jorge Salavisa, do São Luiz. Apesar de 

quase todos os teatros municipais contactados terem estruturas de criação agregadas, 

garantem que não está em causa a diversificação dos espectáculos e a regularidade no 

acolhimento de projectos. A ocupação de salas para espaços de ensaio durante um ou 

mais meses e que nesse período poderiam ser rentabilizados de outra forma é outra das 

objecções.  

Os teatros municipais da capital têm como novo modelo “a colaboração e o 

acompanhamento da criação independente” (Deputter, 2009: 24) com base nas co-

produções. “A política de co-produções é enquadrada num esforço que procura alargar a 

base de apoio aos criadores e favorecer a criação de obras”, acrescenta o director do 

Teatro Maria Matos, que juntamente com o Centro Cultural Vila Flor (Guimaeães) o 

Teatro Viriato (Viseu), o Teatro Virgínia (Torres Novas) e o Teatro Municipal da 

Guarda, integra a rede Cinco Sentidos. É também privilegiado o acolhimento de 

companhias sem teatro próprio ou sem estrutura fixa. O objectivo é criar uma 

alternativa/resposta ao facto de já não ser possível instalar, como nos anos 70 e 80, 

novos projectos artísticos em espaços municipais.   



 

 

 

123 

 

IV.1.8. O diálogo e o humano 

A gestão de equipas de pessoas está estreitamente associada às funções do 

director artístico, sendo apontada como um dos requisitos essenciais, além de ter 

conhecimentos sobre áreas artísticas, saber elaborar e cumprir orçamentas, ter liberdade 

de acção dentro dos objectivos definidos e comunicar eficazmente. 

A capacidade de oferecer aos artistas mais do que um contrato foi, por várias 

vezes, referida pelos entrevistados como motivo de orgulho. Segundo Luís Pereira Leal, 

que liderou o Serviço de Música da Gulbenkian durante 37 anos, o factor afectivo nos 

contactos internacionais constitui uma ferramenta fundamental para atrair músicos de 

renome a uma cidade periférica no circuito artístico mundial. “Lisboa continua a não ser 

importante, nem Portugal, para o curriculum de um músico. É preciso atraí-los de outra 

maneira. Fui, pouco a pouco, criando amizades. Como vou a muitos concursos 

internacionais, detectei-os muito novos e fidelizei-os à casa”. De facto, as biografias dos 

intérpretes renomados continuam a omitir a passagem por Lisboa. Por isso, Luís Pereira 

Leal insiste “é muito importante a rede da amizade. A rede que só passa pelos agentes 

como se comprássemos uma pessoa não interessa muito aos artistas. Qualquer intérprete 

que aqui vem não está propriamente no desemprego. Tem de haver qualquer coisa que 

os prenda, seja a maneira como são recebidos, a forma como a casa funciona ou o 

público”. 

Estas características são igualmente exercitadas no domínio da direcção de 

companhias (teatrais, musicais, de dança), onde “a questão humana é essencial. Numa 

companhia de dança ou num teatro com uma companhia residente há, além do lado 

técnico, o facto de estarmos diariamente a decidir sobre vidas humanas e o percurso 

profissional das pessoas”, comenta Jorge Salavisa. Quem será o bailarino principal? 

Quem será a segunda ou terceira bailarina? Serão os alunos admitidos na companhia? 

Terá aquele bailarino talento e capacidade para coreografar? E quem despedir? 

“Muitas vezes tive de despedir pessoas, que é a coisa mais dolorosa que pode 

acontecer a um director, mas tem de ser feito. Fi-lo sempre com enorme preocupação, 

reflexão e angústia”, justifica, admitindo que esta questão não se coloca com tanta 

acuidade quando na direcção de um teatro sem uma companhia residente. 
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II.2. Memória e arquivo 

 

A escrita perpetua o tempo, permitindo que este seja tornado fixo e apreendido 

como um todo contínuo e indivisível, sustentamos no primeiro capítulo. Esta será a 

primeira crise do controlo do real, de acordo com Bragança de Miranda e Flusser, e a 

segunda será provocada pela tecnologia, uma vez que reconfiguram o modo de 

apreensão e suporte do “programa da experiencia”. Seguir-se-á a invenção da imprensa 

e a introdução da escola obrigatória que, além de generalizarem a consciência histórica 

são igualmente condições para transmissão do saber.  

Também referimos que o livro vem contribuir para alterar a forma de transmitir 

conhecimento e conferir amplitude a um processo de formação de opinião, que engloba 

as leituras realizadas em privado. A escrita perpetua as ideias, propagadas sob a forma 

de objecto-livro, permitindo a sua apropriação por um sujeito estranho ao autor, que 

vive em locais e em épocas históricas muito distantes da que é retratada.  

As sucessivas modificações no processo de transmissão do conhecimento e da 

sua acumulação – que deixa de estar reservado à memória (nos casos da tradição oral) e 

aos arquivos (quando falamos do livro e da imprensa) – contribuem para a percepção 

das mudanças históricas, também evidentes numa visita a bibliotecas e a museus. Não 

podemos deixar de fazer uma incursão pela imagem que Santo Agostinho criou para 

apontar a imensidão da memória. “O grande receptáculo da memória” recebe todas as 

visões, sons, cheiros, gostos, texturas, para as revisitar quando considerar oportuno. 

“Todavia, não são os próprios objectos que entram mas as suas imagens: imagens de 

coisas sensíveis sempre prestes a oferecer-se ao pensamento que as recorda” 

(Agostinho, 1987: 225). 

Estas imagens, além da memória, podem ser acedidas através de novos 

dispositivos, como um computador, que permitem simulações do real passado e 

formulações de um futuro não vivido. Além de potenciar a mudança, as máquinas 

também podem emular procedimentos permitindo a conservação de obras de arte. 

Às alterações provocadas pelas máquinas corresponde uma ruptura 

programática, diz Stiegler (1996), uma vez que os avanços técnicos, entre os quais os 

não visíveis como a Internet, transformam, senão mesmo aceleram, estes processos. O 
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autor defende que o aparecimento da imprensa configura uma grande transformação da 

“época ortográfica do já”, devendo esta ser dividia em períodos. Recorre a Leroi-

Gourham para apontar cinco etapas da história da memória colectiva: transmissão oral, 

transmissão escrita com tabelas e índices, fichas simples, mecanografia e seriação 

electrónica (Stiegler, 1996 : 96). 

Cada etapa permite a exteriorização progressiva da memória individual e o 

aumento exponencial da memória colectiva, registado no século XIX. As tecnologias 

analógicas e numéricas, como a máquina programada através de cartões perfurados 

desenvolvida por Charles Babbage e que está na origem do moderno computador, vão 

permitir a acumulação da memória humana no decorrer no desenvolvimento das 

civilizações e da sua complexificação.  

Com a escrita ao computador, ou até no telemóvel, assistimos à perda de uma 

das características da escrita, o facto de ser uma marca ou incisão numa superfície. 

Contudo, são conservados os sentidos do registo e da forma discursiva. O espaço na 

escrita em computador é sempre o mesmo, o ecrã, excepto se proceda a uma impressão. 

Se se tratar de um texto online, este espaçamento (Derrida, 1976b) nunca conhecerá 

uma dimensão física. Para o passado, fica definitivamente “a superfície como espaço 

físico de projecção e o volume como espaço físico de compilação”77, constituindo o 

apogeu, por agora, de uma longa sequência de linearização da escrita, na perspectiva de 

economizar espaço e tempo (Babo, 1993: 76). 

À tese de Derrida, da escrita como técnica de memorização e potência de 

esquecimento em simultâneo, Stiegler contrapõe a ideia da memória assistida pela 

                                                           
77 Babo estabelece uma analogia entre o conceito de “ordem de discurso” de Foucault (1971) e a proposta 
de Chartier de “instauração de uma ordem” pelo livro, no âmbito da qual este deve ser descodificado ou 
compreendido e que está relacionada com quem o encomendou ou autorizou (Cf. Babo, 1993: 121). “Os 
livros são objectos cujas formas comandam, senão a imposição do sentido dos textos que eles comportam, 
pelo menos os usos que os podem investir e as apropriações de que eles são susceptíveis” (Chartier citado 
por Babo: 1993: 121). A autora vai buscar o contributo de Jabès quando nota que o livro tem as funções 
de apresentação e de representação (do som). Segundo uma outra leitura de Derrida do mesmo Jabès, “a 
escritura escreve-se mas estraga-se também na sua própria representação” (Derrida, 1967a: 55).  

A escrita para Derrida não recupera as marcas da presença, apresenta, antes, um diferimento total do 
sujeito à palavra (Babo, 1993: 122-123). Contudo, os textos tomam forma num espaço “em que se 
constrói o sentido”. O livro é “espaço de a-presentação, um mediador entre a escrita e a leitura” (Babo: 
1993: 124), estando dotado de um espaço da perigrafia ou paratexto. Capa, dedicatória, índice, prefácio, 
notas de rodapé, conclusão e bibliografia, delimitam o texto e constituem uma via de acesso. O paratexto 
transmite uma rápida mensagem ao leitor e orienta “modos de ler” (Babo, 1993: 126). Da mesma forma, 
encontramos “protocolos de leitura” nas pautas musicais, nos manuais de dança e nos guiões de teatro. 
Outros protocolos, que não de leitura, mas de sociabilidade, vigoram nas salas onde são representadas 
estas manifestações artísticas. 
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técnica ou da técnica como finitude retencional (Stiegler, 1996: 83). Stiegler recorre a 

Leroi-Gourhan para aprofundar a noção de tecnicidade da memória, assim como a 

relação entre a técnica e o étnico. Leroi-Gourhan estrutura a memória em três níveis: 

específico, sócio-étnico e individual, a que propõe acrescentar um outro, o técnico. Este 

quarto nível da memória constitui um suporte gramatical dos anteriores e aparece 

igualmente enquanto máquina programável. Os autores relacionam o crescimento do 

conhecimento, a escrita de programas e a expansão técnica da memória: 

 

É a singularidade da memória humana que especifica a 
“cognição” humana, e “até à criação de cérebros artificiais, as 
sociedades tentaram enfrentar a inscrição e a conservação de um 
capital de conhecimentos desmesuradamente crescente”. O 
acréscimo dos conhecimentos, que é também uma incessante 
escrita de programas, é a própria dinâmica da libertação da 
memória, indissociável de uma lógica evolutiva dos suportes no 
seu carácter técnico e que atravessa, como todos os objectos 
técnicos, a tendência técnica determinante (Stiegler com citação 
de Leroi-Gourhan, 1996 : 89). 

 

Babo lembra que a escrita esteve desde sempre associada ao sistema linguístico, 

enquanto técnica de fixação de pensamento através da mão e com recurso a um utensílio 

(Babo, 1993 : 73). Mesmo nas crianças, o traço, entre a escrita e o desenho, “é ainda 

exterior a uma lógica de representação mas pode fornecer já, como escritural, o meio de 

dominação económica e de linearização/espacialização no tempo” (Babo, 1992 : 93). A 

escrita enquanto técnica da memória processa-se por: anamnese (trazer à lembrança), 

hipomnese (assenta na rememoração); mimese (imitação) (Cf. Babo, 1993: 82). 

Leroi-Gourhan recorre à analogia com o corpo humano para construir uma 

programática geral, que inclui todo o programa científico, inclusive o zoológico, o 

antropológico e o tecnológico. “O sistema nervoso é uma máquina de ‘resposta às 

solicitações internas e externas durante a construção dos programas’ e o programa é o 

conceito essencial enquanto permite igualmente superar a divisão entre animalidade e 

humanidade assim como entre humanidade e tecnicismo” (Stiegler, 1996: 90). 

Tal como já havíamos notado em relação a Flusser, também Stiegler aponta que 

Derrida propôs a auto-consciencialização da vida como um exemplo de uma economia 

do programa. “A vida em geral é programática, mas ao poupar a sua morte (‘o homem’) 
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é um processo de ‘libertação da memória’ consistindo numa exteriorização de 

programas do vivo em programas artificiais que constituem uma suplementaridade 

originária desta forma de vida” (Stiegler, 1996 : 11). As técnicas e suportes de 

acumulação da memória são resultado das indústrias de programas e apontadas como o 

mais recente desenvolvimento da história do suplemento derridiano (que teve os 

primeiros episódios na escrita enquanto duplicação e imitação da oralidade e enquanto 

potência de representação).  

A industrialização da memória implica um ritmo imposto pelo consumismo e 

pela programática industrial. Esta representa uma perda do colectivo em detrimento da 

produção e da “verdadeira” experiência dos símbolos. Importa sublinhar que constitui 

um dos momentos de uma pulsão programadora, em grande desenvolvimento no século 

XV, com a tecnologia desenvolvida por Gutenberg e que teve o seu apogeu 200 anos 

mais tarde, usada para imprimir jornais e livros no período das Luzes78.  

Neste período desenvolveram-se também as bibliotecas79. A partir do século 

XVI, altera-se o perfil do utilizador habitual da biblioteca, que deixa de ser quase 

exclusivamente monástico, para ser também frequentado por estudiosos laicos. As 

bibliotecas começam a ser construídas em locais de mais fácil acesso, abrindo caminho 

a uma maior difusão do conhecimento, em conjunto com a acção das universidades e a 

evolução da ciência. No entanto, devemos ressalvar que o caminho da designada 

“democratização” do conhecimento só veio a ser trilhado dois séculos mais tarde. 

                                                           
78 Para uma perspectiva mais completa sobre o contexto em torno do aparecimento da imprensa de prelo, 
mas essencialmente sobre o desenvolvimento do livro, consultar Febvre e Martin (2000). Em O 
aparecimento do livro os autores sustentam que a “imprensa, ao estimular, por motivos económicos, o 
desenvolvimento das publicações em línguas nacionais, favoreceu, em última análise, o desenvolvimento 
destas últimas – e provocou a eliminação da língua latina. Evolução fatal: início talvez de uma cultura de 
massas, mas de consequências incalculáveis – pela fragmentação que provocam no fim de contas, do 
mundo cultural” (Febvre e Martin, 2000: 419). 
79 Estas são anteriores ao livro e situam-se aquando das primeiras tentativas de domínio da escrita. 
Inicialmente os documentos eram escritos em tábuas de argila, depois em rolos de papiros e por fim em 
pergaminhos, o que determina a denominação de uma biblioteca de mineral, vegetal ou animal. São estes 
os materiais guardados nas bibliotecas das civilizações babliónica, assíria, egípcia, persa e chinesa. A 
biblioteca mais antiga terá sido a do rei Assurbanipal (século VII a.C., Assíria), mas nenhuma superou a 
fama da biblioteca de Alexandria, que ardeu três vezes. As bibliotecas da Antiguidade não eram 
acessíveis ao público até ao reinado de Carlos Magno (século VIII), cuja reforma na educação preparou 
caminho para o Renascimento do século XII. 
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Os museus80 conheceram uma transformação no mesmo sentido do arquivo: as 

colecções de história de arte e de ciências dos privados começaram a constituir o núcleo 

de colecções públicas. 

A proliferação de bibliotecas e museus demonstra que a acumulação de saberes 

potenciada pela escrita tem implicações na indústria da memória e na vivência social. 

Tal como no processo evolutivo da imprensa, o carácter de periodicidade e de 

disponibilidade ao público em mostrar arte contribuem para o reconhecimento da 

actividade expositiva81. A utilização moderna da expressão “exposição” ganhou forma 

nos séculos XVII e XVIII, quando adquiriu o sentido de mostrar em público. É de notar 

que o termo não era aplicado exclusivamente à arte, mas também durante a elevação da 

hóstia na Sagrada Eucaristia e na exibição de produtos para venda nos mercados. 

Uma das dimensões da história da arte moderna “está relacionada com a forma 

como as exposições exploraram, negaram e confundiram a perspectiva de que a arte, e a 

experiência da arte, pertencem devidamente a uma arena pública”, o que implica “a 

tensão entre a noção de experiência individual e privada da arte e o carácter formal da 

exposição enquanto local de formação de uma esfera pública” (Ward, 1996: 455). “As 

tensões entre o público e o privado, entre o colectivo e o individual, desenvolveram-se 

de uma forma áspera ao longo do século XIX, áspera devido ao desenvolvimento 

desigual das várias esferas – cívica, comercial e social – e cada uma veio a ter um papel 

na exibição de arte” (Ward, 1996: 455). 

 

O modelo cultural de uma sociedade assenta também sobre a sua 
memória, cujo controlo condiciona largamente a hierarquia dos 
poderes. O acesso a fontes de informações finamente acrescidas 

                                                           
80 O Ashmolean Museum, em Oxford, é o primeiro museu público de Inglaterra, tendo inaugurado em 
1747. Seguiram-se-lhe o Museu Britânico, fundado em 1753, e o Museu do Louvre, que admitia os 
primeiros visitantes quatro décadas mais tarde. 
81 A exibição regular de obras de arte em determinados locais de acesso ao grande público (e não só aos 
convidados dos palácios ou casas burguesas) é uma das manifestações do espírito Iluminista. O Salão de 
Paris, cuja primeira edição se realizou em 1664, abriria em 1737 as portas da Grande Galeria do Louvre 
ao público, desde o dia 25 de Agosto (S.Luís) e prolongando-se durante algumas semanas. Num primeiro 
momento era realizado anualmente e depois nos anos ímpares. A exposição organizada pela Academia 
Real de Pintura e Escultura era, pois, uma manifestação patrocinada pelo Estado francês, com a intenção 
inicial de expor os trabalhos dos finalistas da Escola de Belas Artes, criada em 1648 pelo Cardeal 
Mazarin. Posteriormente passou a constituir uma forma de consagração da actividade artística em pintura 
e escultura, contando com a avaliação de um júri e, em meados do século XIX, a atribuição de medalhas. 
Por esta altura, a noite de inauguração era um momento de importância social, de que deram nota 
Baudelaire e Diderot nas suas críticas de arte. O acesso à participação de outros artistas que não fossem 
de nacionalidade francesa também foi alargado, na sequência da Revolução (1789). 
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provocará mutações fundamentais e levará a estrutura a 
modificar as modalidades de apropriação do saber. 

Com a telemática, o arquivo muda de dimensão e de natureza. A 
aposta nos computadores pressupõe um esforço de organização 
fundado ao mesmo tempo sobre constrangimentos técnicos e 
imperativos financeiros. A constituição de bancos de dados vai 
ter na origem uma reestruturação rápida dos conhecimentos de 
acordo com contornos hoje difíceis de definir (Lyotard citado 
por Stiegler, 1996: 133). 

 

A nova perspectiva de controlo alcançada com a informatização é apontada 

como exemplo do sucessivo domínio de um programa por outro de mais ampla e 

profunda abrangência. Este jogo simbólico de poder diluído e desumanizado é 

característico da sociedade informática e do imperialismo pós-industrial, havia referido 

Flusser. Também Bragança de Miranda relaciona a institucionalização do discurso com 

uma “instauração da lógica de arquivo. Se ainda se não detêm as capacidades para 

cadastrá-lo e utilizá-lo, projecta-o como possibilidade abstracta, dependente apenas do 

trabalho sobre a linguagem que só no século XVII assumirá o seu pleno sentido, embora 

só com o domínio das logotécnicas ele se torne absolutamente efectivo” (Bragança de 

Miranda, 1994: 205). 

As formas de apropriação e difusão do saber, assim como o valor da informação 

veiculada por cada uma destas formas, colocam-se num contexto de aproximação às 

questões da memória e da técnica. Os poderes políticos não podem ficar indiferentes às 

diferentes possibilidades de organização da memória potencializadas pela técnica. Em 

“jogo” está o exercício da cidadania, que conheceu um impulso com a escolaridade 

obrigatória (desde Condorcet), já apontada por Flusser como momento da generalização 

da consciência histórica. O desenvolvimento da imprensa, tratado na secção anterior 

também foi elemento estimulante para a formação da polis e de um espaço público.  

Stiegler estabelece a relação entre os actos de ler e de escrever com o poder: 

“Ler verdadeiramente, é escrever, ou ler a partir de um poder-escrito; ver 

verdadeiramente, é mostrar, ou ver a partir de um poder mostrar (….). Ler – ver, 

entender -, é interpretar o seu tempo. Ou seja escrevê-lo. Não há leitura que não seja 

tecnológica” (Stiegler, 1996: 157). Ler, escrever e memorizar ou esquecer são 

constitutivos do espaço político enquanto comunidade de homens alfabetizados 

realizada numa cidade. Esta é uma ligação ancestral: “Desde os escribas aos sacerdotes 



 

 

 

130 

e aos tabeliões, o domínio da técnica de escrita acabou por se associar ao poder” (Babo, 

1993: 72). A fixação da lei e a normativização de comportamentos é apontado como um 

dos principais objectivos da escrita, tendo em conta a prática das civilizações pioneiras 

na sua utilização (Suméria, Egipto, Israel). É neste contexto que poderá ser interpretada 

a frase: “o legislador é um escritor. O juiz é um leitor” (Derrida, 1968: 318). Do mesmo 

modo, a escrita reforça “as instâncias coercitivas do poder intelectual e económico” 

(Barthes citado por Babo, 1993:72) no sentido de constituir um elemento e forma de 

demonstração de poder.  

No entanto, o processo da leitura requer o silenciamento da letra. “Saber ler é 

deixar de ver a letra; é através dela ouvir a voz que se dirige a nós” (Casade e Thomas 

citados por Babo, 1993: 79). Recuperando o mito de Thot (do panteão tebano), em que a 

escrita é considerada como uma “imitação/repetição” que esconde a origem, 

suspendendo mas também suplementando-a de acordo com Derrida, Babo sustenta que 

estamos perante duas escritas: “uma filosófica, fiel ao logos, à verdade do discurso, à lei 

– o diálogo como postura de escrita adoptada por Platão aparece como o seu lado 

curativo – imbrica-se, ficando para sempre dependente da outra, escrita perversa, 

suplemento ou suplemente, repetição pura, censurada pelo discurso filosófico – a escrita 

literária, maldita. A escrita veneno” (Babo, 1993: 85). 

A representação que a escrita faz do pensamento inicial, expresso na oralidade e 

traduzido por letras, adquire um carácter de invisibilidade assinalado por Lyotard. “A 

legibilidade que, com o advento da imprensa e a universalização do caracter, foi 

possibilitando cada vez mais ler sem ver, apreender o sentido na transparência da letra, é 

construída sobre essa evanescência dupla, diríamos, a do traçado na letra, a da letra no 

signo” (Babo, 1993: 95), escreve, para concluir, no sentido derridiano que a 

representação do traço é “pura diferença”82. Acrescenta Babo: “fundada nos binómios 

presença/ausência e visibilidade/invisibilidade, a ideologia da representação acentua a 

aporia que aliás a fala realiza: a da presença invisível do significante” (Babo, 1993: 96). 

A estratégia que envolve a produção de discursos com o propósito de controlo 

foi analisada por Foucault, que concluiu que também as estratégias de comunicação 

pública implicam exteriorizações e silêncios. Na sua análise relativa à produção de 
                                                           
82 A dimensão da escrita como ausência ou diferimento não poderá ser tratada se estivermos perante um 
livro, uma vez que este enquanto objecto é tido por moeda de troca e, no circuito da comunicação, meio. 
Além de Derrida, Babo nota que também Compagnon e Blanchot estabeleceram uma relação entre a 
forma livro e os limites da escrita (Cf. Babo, 1993: 57). 
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discurso sobre sexo, Foucault percorre os 300 anos em que o tema passou de apenas 

mencionado no confessionário para objecto de regulação das políticas públicas. A 

discursificação é uma técnica motivada pelo interesse público do tema, em articulação 

com “mecanismos de poder, ao funcionamento dos quais o discurso sobre o sexo (…) se 

tornou essencial. Nasce por volta do século XVIII um incitamento político, económico, 

técnico, a que se fale de sexo. E não tanto sob a forma de pesquisas quantitativas ou 

causais” (Foucault, 1976: 27). 

Mas os discursos tanto podem ser instrumento como efeito de poder. Segundo 

Foucault, o incitamento ao discurso provoca um novo regime. “Não há um, mas vários 

silêncios, e eles fazem parte integrante das estratégias que subentendem e atravessam os 

discursos” (Foucault, 1976: 31). O discurso passa a ser um meio de autentificação do 

indivíduo, relacionando-o Foucault com a verdade, produzida numa interioridade 

silenciosa. “A confissão de verdade inscreveu-se no coração dos processos de 

individualização pelo poder” (Foucault, 1976: 63). 

O processo de construção do discurso e de construção da identidade anda a par 

do crescimento do homem, desde a infância até à velhice. “O discurso não é 

simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo pelo 

qual, e com o qual se luta, o poder do qual nos queremos apoderar” (Foucault, 1970: 10-

11). Está congregado em “sistemas de enunciados” (Foucault, 1969: 148), construídos 

em torno das relações que determinam o que pode ser dito numa sociedade. “É o 

sistema geral da formação e da transformação dos enunciados” (Foucault, 1969: 150). 

O arquivo é o sistema de funcionamento dos enunciados, é a lei do que pode ser dito no 

nível da actualidade, não da sua preservação para memória futura. A arqueologia, 

expressão que dá título à obra de Foucault, é o método de análise do arquivo83, pois 

interroga o que foi dito, a formação discursiva a que pertence e o sistema de que faz 

parte, recuperando-o para a nossa memória cultural. 

A performatividade da escrita, enquanto forma de exteriorização da memória, 

também acaba por participar da antecipação e da relação das sociedades com o seu 

                                                           
83 A propósito desta febre arquivística, Stiegler aponta o “paradoxo do arquivo”, como um risco a que o 
homem se sujeita quando tenta antecipar o que interessa reter: “não se pode nunca saber o que terá sido 
necessário reter porque o destinatário desta conservação é o quem enquanto indeterminado” (Stiegler, 
1996: 166). Quem está a fazer uma base de dados não sabe que significado terá um determinado facto no 
futuro, mas o facto de essa recolha de material estar feita vai influenciar a sua interpretação posterior. 
Logo, uma selecção sem qualquer distanciamento histórico inclui muitos episódios secundários e até 
prejudiciais dos factos que realmente influenciaram um dado acontecimento. 
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futuro. Stiegler sublinha a performatividade essencial da escrita como formalização de 

regras de gramática para estabelecer um paralelo com a informática:  

 

Ou, é igualmente como técnica de formalização do antes/já-lá, e 
pela mesma produção das regras de memória, que a informática 
deve ser apreendida. Produtora de gramas e de novos programas, 
nos quais explicitam o jogo de regras que só funcionavam até 
então na penumbra do implícito, abre uma nova era da 
gramática – e nesse aspecto, da différance (Stiegler, 1996 : 
133). 

 

O autor acrescenta um outro aspecto: as características de armazenamento e de 

contagem da escrita, da capacidade de arquivo e de esquecimento, evidenciam a 

importância de uma economia política da memória. 

Os programas de tratamento da memória podem apresentar-se sob formas tão 

diferentes quanto um programa de televisão ou um programa de exploração de um 

ficheiro informático. “Um programa de tratamento da memória é uma forma que ela tem 

de se apreender e de se produzir  com maior ou menor generalidade, de acordo com 

lógicas (…) que correspondem a economia” (Stiegler, 1996 : 211). 

Stiegler propõe a aplicação da noção de programa a todos os sectores de 

actividade como a educação, a política ou o trabalho, em suma, a todas as áreas que 

implicam um ritmo, uma repetição ou um hábito. “Industrializado, racionalizado, o 

processo de produção da memória parece automatizar-se, como se se instaurasse uma 

autoprodução profética, que viria impressionar as memórias individuais para além das 

fronteiras e barreiras nacionais, étnico e éticas” (Stiegler, 1996 : 211). 

A proposta tem um desenlace perverso, segundo Stiegler, que consiste nos 

efeitos da programação serem cada vez mais difíceis de controlar, num contexto em que 

antes de mais o que importa é prever e controlar por antecipação. A imprevisibilidade 

da programação é a sua “loucura”. O elemento lógico é o que está em causa neste 

horizonte programático e calculador, integrante de uma industrialização racionalizada. 

Impulsionada pela conquista da autonomia do sujeito, a febre programática apenas 

conseguiu a “autonomia do sistema técnico”, sendo imprevisíveis os resultados no 

sujeito.  
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Foucault, como veremos nas secções seguintes, atribui esta imprevisibilidade à 

abundância de pontos de resistência, simultâneo ao poder e nunca em posição de 

exterioridade em relação a ele. As resistências só podem existir no campo das relações 

de poder. A ideia de que o poder funciona como uma maquinaria em disseminação 

relaciona-se com a de Stiegler relativamente ao alastramento do domínio dos programas 

a todas as áreas da vida humana. Poder e programa estão, assim, irremediavelmente 

ligados e estão omnipresentes em cada acto humano84. 

Stiegler nota que não existe memória do vivo que não tenha sido produzida por 

programas; estes acabam por funcionar como próteses da memória. O sujeito, na sua 

indeterminação, acaba por programar-se. Os programas são objectos temporais, apesar 

de o tempo ser uma moldura perceptiva que influencia a perspectiva dos fenómenos. No 

entanto, estes objectos temporais obrigam à superação das análises fenomenológicas do 

tempo. Com esta relação, Stiegler quer mostrar que “a vida pública é produzida em 

massa por estes programas, todos os tipos de interfaces se introduzem na consciência 

íntima do tempo de cada vida de tal forma que a diferença entre público e privado torna-

se problemática ao mesmo tempo que parece resultar o privilégio exorbitante do nós” 

(Stiegler, 1996 : 215). 

Os meios de comunicação de massa mostram a vida quotidiana por 

antecipação85, às vezes de tal modo que a fazem acontecer. A exigência de informação 

afigura-se essencial para o exercício da cidadania e para combater o domínio da 
                                                           
84 O conceito de biopoder preconiza um controlo ao nível da espécie, de regulação da população, com o 
intuito de ferir a vida do corpo social. O novo tipo de poder vai mais longe do que a governamentalidade, 
enquanto relação de soberania do governante com o governado, pois além de introduzir a economia no 
exercício político, implica uma vigilância contínua, incluindo coerções disciplinares. Ao contrário do que 
temia Richelieu, o novo modelo de poder “deve propiciar simultaneamente o crescimento das forças 
dominadas e o aumento da força e da eficácia de quem as domina” (Foucault, 1979: 188). 
85 Sobre o paradigma da biologia imiscuída na tecnologia, ou vice-versa, Alvin Toffler coloca-a no 
âmbito da quarta vaga. Depois da revolução agrícola, da industrial e da informação, o investigador norte-
americano entende que o Homem vive agora num estágio civilizacional que imprime características 
únicas à economia. Esta assenta no cérebro, é intangível, mas manipulável, suprime as diferenças, passa 
pela compressão de dados e pela partilha, além de comportar a interacção de conhecimentos sob regras 
contextuais diferentes. Este modelo, que como os outros aponta para uma alteração dos paradigmas da 
existência humana, está em ruptura com o modelo tradicional, representado pela vaga agrícola, e com o 
modelo da vaga industrial, que se caracteriza pela uniformidade e a repetição. Ao nível político a quarta 
vaga define-se pela crença que a democracia não significa “o fim da história” (ao contrário do que diz 
Francis Fukuyama) e prevê a “convivência de uma multiplicidade de experiências” e o fim do modelo 
Estado-Nação. “Vamos viver experiências de muitos tipos, para as quais ainda não sabemos a resposta, 
mas a verdade é que o Estado-Nação – com Governo clássicos cujas receitas provêm da colecta de 
impostos – entrou em falência. O Estado-Nação assenta na burocracia, que sendo a forma mais ineficaz 
de organização na sociedade pós-industrial, se apresenta como um inimigo face ao futuro”, declarou 
Alvin Toffler à Agência Lusa, após a conferência “Bioeconomia: a 4.ª vaga”, na abertura do III 
Congresso da Ordem dos Biólogos, na Reitoria da Universidade de Lisboa (25 de Fevereiro de 2008). 
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burocracia. A quarta vaga trará “mudanças caóticas no mundo” e “um novo contexto 

estranho”, que assenta na rapidez da transferência e com uma capacidade de regulação 

limitada. 

 

Na busca pela génese do programa e do programador ou a resposta à questão 

“quem programa o programa”, registamos a proposta de Babo aplicada à escrita: “a 

leitura precedeu a escrita, se por tal se entender, a decifração levada a cabo pelo homem 

primitivo, das marcas ou vestígios deixados pelos animais ou mesmo dos fenómenos 

meteorológicos (…) A escrita é antes de mais leitura, na medida em que ela releva do já 

escrito” (Babo, 1993: 71). 

Poderíamos então propor: programar é ler um programa na medida em que o 

programador, cultural ou não, vem no final de uma longa sequência de acumulação de 

saber, de visões, de propostas acumuladas nos vários suportes da memória, ou arquivos, 

e de um processo expositivo. O programador será uma peça na engrenagem de um 

meta-programa. Um funcionário ou um criador, um seguidor ou um visionário que 

determina novos horizontes na teia de poderes em jogo nas sociedades. É de notar que 

os programadores podem organizar a sua actividade dividindo-a em projectos86 de 

trabalho, o que nos coloca num novo patamar de interrogações em relação ao debate em 

torno dos programas.  

“Seja, portanto, numa filosofia do sujeito fundador, numa filosofia da 

experiência originária ou numa filosofia da mediação universal, o discurso nada mais é 

do que um jogo, de escrita, no primeiro caso, de leitura, no segundo, de troca, no 

terceiro, e essa troca, essa leitura e essa escrita nunca põem em jogo senão os signos” 

(Foucault, 1970: 37). Tal como a programação, o discurso é um jogo com vários 

condicionantes, atravessado por uma vontade de verdade (Foucault, 1970: 17).  

Construir uma programação é participar num jogo que redunda em “satisfação”, 

quando o director artístico do Centro Cultural Vila Flor, olhando para a proposta final 

de programa consegue “identificar-se e perceber que faz sentido obedecendo a um 

                                                           
86 Projecto “é o germe subjectivo de um objecto em devir. Um projecto perfeito deveria ser 
simultaneamente plenamente subjectivo e plenamente objectivo, um indivíduo indivisível e vivo. Pela sua 
origem, plenamente subjectivo, original, impossível de outro modo senão nesse espírito, pelo seu carácter, 
plenamente objectivo, com uma necessidade física e moral. O sentido dos projectos – esses fragmentos do 
futuro, poderia dizer-se – não difere do sentido dos fragmentos tirados do passado a não ser pela direcção, 
aqui regressiva e ali progressiva” (Schlegel citado por Miranda, 1994: 191). 
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conjunto de lógicas, porque este poder que tenho de programar tenta cumprir um 

objectivo. Ao mesmo tempo e, de forma indirecta, consigo cumprir outros objectivos 

que são meus por convicção”, como por exemplo o incentivo à criação artística, afirma 

José Bastos. Na sua perspectiva, “este equilíbrio é quase uma realização, é quase um 

jogo com várias peças no tabuleiro, há vários caminhos, há um objectivo e depois há 

estratégia. Programar é estratégico”. 

 

 

II.3. �ovos meios tecnológicos 

 

Os meios de produção e transmissão digital, que todos os dias reconfiguram um 

ciberespaço, constituem um terceiro momento fundador de uma nova ordem de 

programação, após a oralidade primária e a escrita depois propagada pela imprensa (Cf. 

Lévy, 1990). O computador é uma ferramenta de comunicação e de trabalho e, desde os 

anos 50, permite delinear novas formas de agregação. As redes87, de que o já referido 

rizoma de Deleuze é modelo, despontaram nos anos 60 e ao longo das décadas seguintes 

foram encontrando outros modos de interligação. As redes acentradas, múltiplas, 

heterogéneas e com rupturas assignificantes, conforme as características apontadas por 

Deleuze (1976) deram origem ao que hoje é entendido por Internet88. A produção de 

                                                           
87 As redes sociais (como hi5, facebook, orkut, flikr e outras plataformas de partilha de dados) são, de 
momento, uma das facetas com maior visibilidade da família reticular. 
88 A 30 de Setembro de 2009 eram 1,733,993,741 os utilizadores de Internet em todo o mundo, o que em 
relação à população mundial representava uma taxa de 25, 6 por cento. Os países mais populosos lideram 
a tabela de utilizadores da Internet (China, Estados Unidos, Índia à cabeça), onde se encontram também 
as principais economias do G7 e G20. Sem entrar na análise da relação entre a densidade populacional e a 
vitalidade económica, notamos que seis entre os 20 países com maior número de utilizadores apresentam 
uma taxa de utilização superior a 70 por cento (Coreia do Sul, Reino Unido, Japão, Canadá, Estados 
Unidos e Espanha). No entanto, a média de acessibilidade entre os 20 países com maior número de 
utilizadores era, em 30 de Setembro de 2009, de 30,3 por cento. As estatísticas relativas à utilização da 
Internet e da população mundial por regiões dão conta de algumas assimetrias. Apesar de a região asiática 
ser a mais populosa e com maior número de utilizadores (738,257,230 pessoas, o que em comparação 
com o total da população aponta para uma taxa de acesso de 19,4 por cento), a taxa de acessibilidade à 
Internet é largamente superior na Europa quando em comparação com a densidade populacional 
(418,029,706 pessoas, situando-se a média nos 52 por cento). Entre os países europeus com maior número 
de utilizadores, de novo, não podemos deixar de mencionar o nível de densidade populacional 
destacando-se Alemanha, França e Itália. Os países da Europa com mais elevada taxa de acesso eram, 
contudo, a Islândia, Noruega, Suécia, Holanda, Dinamarca e Finlândia; todos acima dos 80 por cento. 
Este índice atingia os 41,8 por cento em Portugal, com 4,475,700 uti1izadores e um ritmo de crescimento 
entre os mais baixos na Europa ao longo da primeira década do século XXI. A Língua Portuguesa 
encontra-se a meio da tabela dos idiomas mais “falados” na Internet, um facto que se deve aos valores de 
utilização registados no Brasil. As Estatísticas de utilizadores da Internet foram recolhidas em 
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informação digital em várias plataformas (texto, som, imagem, gráficos, 3D, entre 

outros) está em permanente evolução89. É um processo diário de uma “imensa 

enciclopédia viva”, que regista impressões do mundo real como nos sites de notícias. 

Lévy defendia, em 1994, ainda não ser “demasiado tarde para reflectir 

colectivamente” sobre a cultura da rede digital, no sentido de encontrar os caminhos 

para “renovar profundamente as formas de relação social no sentido de uma maior 

fraternidade” (Lévy, 1994: 13). Apesar do contínuo estreitamento temporal entre as 

várias “revoluções técnicas”, a forma e o conteúdo do espaço virtual continua longe de 

estar definido. A revolução digital está para além da fusão das telecomunicações, 

informática, imprensa, edição de textos, música, cinema, televisão e jogos electrónicos. 

Entre os inúmeros autores que investigam a revolução operada pelo digital, ora 

sublinhando a transformação radical da percepção de espaço e tempo, assim como a 

uma interdependência entre os tempo/espaço interior e exterior, ora apontando a 

adequação da metáfora da cidade – que já referimos a propósito das rupturas causadas 

pela escrita e pela imprensa - destacamos a explicação de Lévy para o desenvolvimento 

das redes digitais.  

 

Os sistemas de dominação que se basearam na escrita isolaram a 
língua, conferiram-lhe o domínio de um território semiótico que 
passou a estar desocupado, parcelado, passou a ser julgado 
segundo as exigências de um logos soberano. Ora o 
aparecimento dos hipermédias esboça uma possibilidade 
interessante: a de um percurso aquém do caminho aberto pela 
escrita, aquém do logocentrismo triunfante, no sentido da 
reabertura de um plano semiótico desterritorializado (Lévy, 
1994: 154). 

 

Este novo espaço vai readquirir o carácter anterior à escrita inscrita, onde existe 

uma “co-presença” entre as “ideias produzidas pela cultura humana e o infinito conjunto 

das formas de as organizar. As inteligências associadas dos autores-leitores-navegadores 

no ciberespaço é que produzem e actualizam esse espaço virtual”, também designado de 

                                                                                                                                                                          

http://www.internetworldstats.com/top20.htm. Sublinhamos que estes valores são relativos até 30 de 
Setembro de 2009. 
89 Para uma perspectiva sobre as novas tecnologias adoptadas para fins comerciais ver Byrnes (2003: 75-
75). 
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noosfera (Lévy, 2002: 197). Do digital e da interligação entre computadores e suas 

memórias, estimulado pela investigação e pela inovação económica, resulta um novo 

tipo de espaço antropológico marcado pela ausência de território. Durante o processo de 

construção do novo espaço, “as escolhas aparentemente mais ‘técnicas’ têm e terão 

incidências políticas, económicas e culturais fortes” (1994: 161). 

O digital potencia a autonomia de grupos formados por uma única unidade ou 

auto-organizado e realiza a democracia directa. O grupo molecular constitui o terceiro 

tipo de tecnologia política, de acordo com a proposta de Lévy, depois dos grupos 

orgânicos (famílias, clãs e tribos) e organizados (Estados, Igrejas, instituições, grandes 

empresas e massas revolucionárias). Após destacar o contexto de nomadismo da 

economia de mercado, o autor acrescenta que o digital torna o ser humano “imigrante da 

subjectividade. O nomadismo do nosso tempo refere-se, antes de mais, à transformação 

contínua e rápida das paisagens científica, técnica, económica, profissional, mental…” 

(Lévy, 1994: 15).  

As novas técnicas de comunicação, que permitem os mundos virtuais, mas 

também de controlo e cooperação, e as linguagens que emergiram no multimédia, 

“apresentam de modo diverso os problemas das ligações sociais. Em suma, a 

hominização, o processo de emergência do género humano, não está concluída. Parece 

mesmo sofrer uma aceleração notória” (Lévy, 1994: 16). Estas técnicas permitem ainda, 

e ao contrário do sucedido nas anteriores revoluções, o pensamento colectivo, defende 

Lévy. “As hierarquias burocráticas (baseadas na escrita estática), as monarquias 

mediáticas (que navegam na televisão e no sistema dos média) e as redes internacionais 

da economia (que utilizam o telefone e as tecnologias do tempo real) mobilizam e 

coordenam apenas muito parcialmente as inteligências” (Lévy, 1994: 16). 

O novo paradigma de inteligência, também entendida como “trabalhar em 

perfeito acordo” (Lévy, 1994: 34) ou como “autocriação” (Lévy, 2003: 217), visa agora 

uma liberdade humana essencial. Ainda sobre a inteligência, o autor sublinha que se 

trata de um processo colectivo e interdependente. Logo, “inteligência colectiva” é um 

pleonasmo.  

 

As grandes etapas da evolução cultural correspondem a 
mutações nos processos de inteligência colectiva, quase sempre 
ligadas (de maneira complexa e adoptando o modo da 
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causalidade circular) a mudanças na vida da linguagem. Com 
efeito, a linguagem é precisamente aquilo que possibilita a 
cultura – isto é, a inteligência que deliberadamente trabalha no 
seu próprio aperfeiçoamento (Lévy, 2002: 217). 

 

O percurso entre a oralidade, passando pela escrita alfabética, o 

desenvolvimento da imprensa e a interligação dos computadores representa uma 

evolução no exercício da cidadania. A leitura da lei por todos os que possuem a 

competência da literacia não implica o igual tratamento de todos os cidadãos por esta 

mesma lei, mas no digital todos estão sujeitos às mesmas estruturas de organização.  

A ordem do mundo virtual é de diferente natureza da ordem dos Estados-nação. 

Qual será, então, a ordem do digital? Lévy defende que é certamente menos 

hierarquizado do que os Estados e com menos gatekeepers do que o espaço mediático. 

Mas não podemos deixar de ter presente que a ordenação das respostas dos motores de 

busca, pelo menos os universais, é influenciada pelas palavras-chave e pelas referências 

existentes na rede. De novo, como influenciar a quantidade de hiperligações feitas para 

uma página? Estará assim tão longe das leis que regem o mundo mediático e da 

formação da opinião pública?  

A resposta de Lévy passa pela própria essência do ciberespaço90. Este conceito 

difere do de novos média na medida em que a tónica não está nos suportes da 

informação, mas sobre as formas de criação, de pensamento e de comunicação. “O 

ciberespaço tende a reconstituir em maior escala o plano contínuo, o continuum indivis, 

o banho vivo e flutuante que unia os signos e os corpos, bem como os sinais entre eles, 

antes de os meios de comunicação isolarem e fixarem as mensagens”, uma interligação 

em tempo real de mensagens (Lévy, 1994: 74). 

O diálogo é o valor determinante no ciberespaço, adquirindo mesmo contornos 

de proposta ética quando aplicado à vivência em comunidade. “A ciberdemocracia é 

uma arte do diálogo. O poder e o dinheiro não dão qualquer privilégio, nem numa 

                                                           
90 A palavra foi utilizada pela primeira vez em (euromante (1984), romance de Gibson de género 
cyberpunk, numa antevisão dos conceitos de mundo virtual, engenharia genética e inteligência artificial, 
entre outros. O ciberespaço designa “as novas formas de criação, de navegação no conhecimento e de 
relação social” possibilitadas pelo tratamento molecular da informação. Entre as novas formas de criação: 
hipertexto, multimédia interactivo, jogos de vídeo, simulação, realidade virtual, realidade aumentada, 
telepresença, programas neuromiméticos, sistemas periciais. O ciberespaço “tem vocação para 
intercomunicar e estabelecer ‘interfaces’ com todos os dispositivos de criação, de registo, de comunicação 
e de simulação” (Cf. Lévy, 1994: 152-153). 
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comunidade virtual, nem num grupo em que pela estrutura capilar da rede, circulam 

fluxos de correio electrónico e de contributos em listas de difusão” (Lévy, 2002: 231).  

Pelo contrário, o espaço de mercado é dominado por uma economia 

burocratizada e fortemente hierarquizada, que transforma os homens em subordinados. 

Encontra-se, de igual modo, organizada em torno das tecnologias do tempo real, como a 

escrita. Está em migração para o espaço de saber, onde “a capacidade de formar e de 

reformar rapidamente colectivos inteligentes tornar-se-á a arma decisiva das várias 

áreas de competência em competição num espaço económico global” (Lévy, 1994: 27). 

Este novo espaço caracteriza-se por uma circulação de mensagens ímpar e 

comparativamente poucos instrumentos para filtrar a informação e adequar a mensagem 

aos objectivos pretendidos. 

A liberdade humana essencial e o diálogo realizam-se num novo espaço de 

significação antropológica, o saber. No espaço da Terra, onde o homo sapiens nómada 

desenvolveu a linguagem, técnica e formas de organização social, implantou-se num 

Território, onde incrementou a agricultura, edificou cidades e construiu Estados com a 

ajuda da escrita e, depois, o espaço de mercado, em que o ritmo das trocas e os avanços 

conquistados nas etapas anteriores se intensificam vertiginosamente. “A riqueza já não 

advém do domínio das fronteiras, mas do controlo dos fluxos (…) Ter uma identidade, 

existir no espaço dos fluxos do mercado, é participar na produção e nas trocas 

económicas, ocupar uma posição nos pontos-chave das redes de fabrico, de transacção, 

de comunicação” (Lévy, 1994: 30). Além do espaço, o novo modelo anula o diferido e 

reforça-se através dos “tempos internos”, em velocidades ou lentidões que “não têm 

qualquer relação com o relógio ou com o calendário, referem-se apenas a si próprias, 

são qualidade de ser. No Espaço do saber os tempos correm a partir de todas as fontes 

vivas e misturam-se. Os tempos brotam e respondem-se mutuamente como ritmos” 

(Lévy, 1994: 220). O diferido, a velocidade do tempo real (medido pelo relógio), o 

tempo colectivo e os ritmos interiores correspondem a várias temporalidades, 

prevalecendo no espaço do saber os tempos pessoais. “O segredo do Espaço do saber é 

precisamente a possibilidade técnica, efectiva, de compor temporalidades pessoais para 

a criação de uma subjectividade colectiva e de fazer repercutir o tempo colectivo, 

emergente, nas subjectividades individuais. Seguindo o seu próprio ritmo, os indivíduos 

não estão, portanto, condenados ao isolamento” (Lévy, 1994: 221). 
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O processo de constituição do espaço do saber faz-se através da aquisição de 

“instrumentos institucionais, técnicos e conceptuais para tornar a informação 

‘navegável’, para que cada um possa referenciar-se a si próprio e reconhecer os outros 

em função dos interesses, das competências, dos projectos, dos meios, das identidades 

mútuas no novo espaço” (Lévy, 1994: 32). A informática e a comunicação por 

computador iriam permitir o desenvolvimento de grupos de pessoas mais inteligentes 

porque: o saber está distribuído pelos vários elementos do grupo, não é exclusivo de 

ninguém; a inteligência será “justamente valorizada”; a coordenação em tempo real das 

inteligências faz intervir dispositivos de comunicação com base em tecnologias 

numéricas de informação; conduz a uma mobilização efectiva das competências (Lévy, 

1994: 38-39). 

Este cenário ocorrerá por intermédio das linguagens de programação, uma vez 

que ajudam a redigir os programas. Na informática como na cultura existem variadas 

linguagens de programação, com mais ou menos especialização em determinadas áreas. 

A linguagem tem vindo a ser trabalhada no sentido da sua aproximação à língua natural, 

à presença primordial. Para isso, está a ser feito um esforço constante sobre as 

linguagens de programação para as aproximar da linguagem natural. “O programador 

passa assim menos tempo a codificar e consagra o essencial do seu esforço à concepção 

da arquitectura dos sistemas informáticos. ‘Linguagens autoras’ permitem aos não 

especialistas realizarem eles próprios certos programas simples, bases de dados 

multimédia ou software pedagógico” (Lévy, 1997: 44).  

Ganha forma, pela longa via da comunicação, a possibilidade da obra de arte no 

ciberespaço, enquanto participação “na invenção contínua das línguas e dos signos de 

uma comunidade” (Lévy, 1994: 158). Neste espaço desterritorializado abrem-se novas 

configurações para a produção e recepção da obra, que podem passar pelo esbatimento 

das delimitações tradicionais dos espaços do criador e dos públicos. O ciberespaço, 

além de fornecer ferramentas de criação, constitui um meio de apresentação da obra e 

de prolongamento da sua recepção, configurando ainda um veículo directo de feedback 

do espectador para o artista. “Esta nova forma de arte faz experimentar àqueles que já 

não são, justamente, apenas um público, outras modalidades de comunicação e de 

criação” (Lévy, 1994: 157). O autor defende que o ciberespaço representa um novo 

posicionamento do artista, que “procura aqui constituir um meio de comunicação e de 

produção, um acontecimento colectivo que implique os destinatários, que transforme os 
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hermeneutas em agentes, que coloque a interpretação em relação com a acção colectiva” 

(Lévy, 1994: 157). O ciberespaço também amplifica o território do receptor para além 

do conceito de obra aberta porque “a arte da implicação já não constitui uma obra, 

mesmo aberta ou indefinida: faz surgir processos, pretende abrir caminho a vias 

autónomas, convida ao crescimento e à habitação de um mundo. Insere-nos num ciclo 

criador, num meio vivo de que somos já os co-autores” (Lévy, 1994: 158). 

A produção de linguagem não é exclusivo dos artistas, apesar da apropriação de 

formas expressão recebidas das gerações anteriores por um criador poder constituir um 

ponto de partida para a evolução. A invenção contínua das línguas e formas de 

expressão de uma sociedade é uma das funções da arte, mas o seu criador é sempre um 

colectivo. “A arte da implicação coloca em tensão grupos humanos e propõe-lhes as 

máquinas de signos que lhes vão permitir inventar suas linguagens. Mas, dir-se-á, estas 

linguagens são produzidas por nós desde sempre. Sem dúvida, mas sem o sabermos” 

(Lévy, 1994: 1959). O legislador, ao utilizar a linguagem para dar forma à lei, e os 

artistas, ao desenvolver a técnica adquiridas nas escolas, revestem de exterioridade esta 

evolução, que conhecerá um novo episódio no ciberespaço. “A arte da implicação, que 

só poderá mostrar todo o seu valor no ciberespaço, na organização do ciberespaço, 

quer-se terapêutica. Convida a experimentar uma invenção colectiva da linguagem que 

se conhece como tal. Ao fazê-lo aponta para a própria essência da criação artística” 

(Lévy, 1994: 159). 

Um problema que se coloca ao tráfego de informação na Internet é a garantia da 

propriedade intelectual. Esta foi uma das condições que potenciou o arranque 

económico da Europa, no final do século XVIII. “A partir do momento em que se 

estabeleceu o direito de banir os monopólios e os privilégios económicos, a partir do 

momento em que esse direito disponibilizou os meios para se inscrever pública e 

irreversivelmente a marca de uma pessoa física ou moral num processo técnico, a 

inovação tornou-se atractiva” (Lévy, 1994: 40). A inteligência colectiva implica cultura 

e não se desenvolve sem ela. Que cultura? Além das ideias, línguas, tecnologias 

cognitivas provenientes de uma comunidade, Lévy entende que “num colectivo 

inteligente, a comunidade atribui a si própria, explicitamente, como objectivo, a 

negociação permanente da ordem das coisas, da sua linguagem, do papel de cada um, a 

identificação e a definição dos seus objectivos, a interpretação da sua memória” (Lévy, 

1994: 42). 



 

 

 

142 

A proposta de inteligência colectiva “exige um novo humanismo que inclua e 

alargue o ‘conhece-te a ti mesmo’ a um ‘aprendamos a conhecer-nos para pensarmos 

em conjunto’ e que generalize o ‘penso, logo existo’ no sentido de formarmos uma 

inteligência colectiva, logo existimos como comunidade eminente” (Lévy, 1994: 42). 

A informação da inteligência colectiva circula a nível molecular. Para trás ficou 

o somatismo das actuações ao vivo, que se dirigem apenas aos que partilham o mesmo 

espaço físico, a sala de espectáculos; e também a difusão das mensagens à escala 

mundial, mas perdendo o carácter de interacção contínua com a situação que a origina, 

como o público. O controlo das mensagens pelas tecnologias mediáticas foi inaugurado 

com a imprensa que, conforme vimos, fixa e reproduz a palavra, superando as barreiras 

do tempo e do espaço a uma escala nunca atingida pelas actuações ao vivo (apesar das 

intensas digressões, sessões de apresentação, etc.).  

Resumindo o quadro das evoluções tecnológicas (desde as arcaicas, passando 

pelas molares e terminando nas moleculares), existem quatro parâmetros para a análise: 

controlo das espécies vivas; controlo da matéria; controlo das mensagens; regulação dos 

grupos humanos. No que respeita à terceira fase deste processo (a aplicação das técnicas 

moleculares ao controlo das mensagens) encontramos o numérico ou, como nós 

chamamos, os novos media91. O processo evolutivo proposto por Lévy culmina com a 

aplicação das técnicas moleculares à regulação dos grupos humanos, com a já referida 

auto-organização molecular. 

 

O meio de comunicação arquetípico que é a escrita depende 
desde sempre de práticas de montagem, de mistura e de 
disposição espacial. A escrita fornece o ponto de apoio 
semiótico de formas de expressão e de comunicação sui generis, 
que não se limitam, de modo nenhum, a simples reproduções da 
palavra. 

Assim, o numérico domina os meios de comunicação desde 
sempre. Porque o numérico é o absoluto da montagem, a qual 
tem por objecto os mais ínfimos fragmentos da mensagem, uma 

                                                           
91 Para uma problematização do conceito ver também Manovich. O autor distingue/relaciona os novos 
média dos/com conceitos de cibercultura; tecnologia como plataforma de distribuição; informação digital 
controlada por software; convenções culturais e convenções de software; estética inerente a qualquer 
novidade tecnológica de comunicação; meio de rápida execução de algoritmos; meta-média; articulação 
na computação pós II Guerra Mundial. 
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disponibilidade infinita e constantemente aberta à combinação, à 
mistura, ao reordenamento dos signos (Lévy, 1994: 72)92. 

 

 

Pierre Lévy (1992) propõe que a programação informática seja considerada 

como uma actividade artística e criativa. Ao agenciar as arquitecturas dos signos e ao 

compor a estrutura da comunicação aplicada a grupos humanos, os programadores 

posicionam-se na linha da actividade dos engenheiros-artistas humanistas, sem que aos 

primeiros seja reconhecido o estatuto de criador. O autor argumenta que a concepção de 

software não deriva do racionalismo cartesiano, logo, não segue uma metodologia 

(análise completa do problema; escolha do procedimento para o resolver; aplicação do 

procedimento escolhido) à risca. Muitas vezes, os programadores (sejam informáticos 

                                                           
92 O facto de a redacção num computador implicar uma ausência de espaço do escrito (no papel) é 
também sublinhada por Kittler. Em There Is (o Sotware (1997) defende que o homem deixou de escrever 
no início da década de 70, quando os engenheiros da Intel tentaram fabricar um microprocessador 
integrado e as máquinas passaram a escrever por ele. Na sua análise da dicotomia entre hardware e 
software, Kittler conclui que a capacidade do software está limitada pela do hardware que é o elemento 
determinante para emular sistemas na memória disponível. 

O facto de a máquina de Turing poder imitar outros dispositivos programados prova que as diferenças 
entre limitações de hardware foram superadas e implica a independência entre hardware e software, 
podendo a natureza ser considerada uma máquina de Turing. A partir daqui, as linguagens de 
programação evoluíram no sentido de uma nova hierarquia própria, para autênticas “torres de Babel”, 
enquanto o hardware permanecia mera configuração. Kittler recorre à análise da programação em MS 
DOS para apontar a quantidade de acrónimos existente, interroga-se sobre o fim do sistema operativo e o 
início do programa e confronta-se com o papel da bios do computador. 

A existência de hardware para informação em que esta não está representada fisicamente, mas apenas por 
impulsos, formalizados na linguagem matemática (letras e números) conduz o autor até à conclusão pela 
não existência de software, uma vez que este só toma forma quando “corre” numa máquina. O que é 
programado é, pois, o hardware. A invenção de Turing veio ainda tirar sentido à noção de propriedade 
intelectual aplicada aos algoritmos. Em Computing Machinery and Intelligence (1950), Turing “testa” a 
possibilidade de conhecimento do computador, designado de “jogo de imitação”, dando origem ao debate 
sobre a capacidade de as máquinas pensarem segundo a acepção entendida pelos humanos (também 
conhecido como inteligência artificial). O autor recupera os conceitos de computação e máquina universal 
apresentados em On Computable (umbers (1937). 

Maximizando a questão veja-se o texto de Nick Bostrom Are you living in a computer simulation (2003). 
O autor questiona-se sobre a possibilidade de os humanos estarem a simular inteligência artificial. Se 
assim for, será real o que pensamos, mesmo se estivermos numa simulação? Outra inferência passível 
nesta questão: uma civilização com tal capacidade poderá criar várias simulações, sem que os 
participantes tenham consciência de estarem a actuar numa simulação.  

Neste debate também podemos envolver Baudrillard (1992) quando aponta que são utilizados símbolos e 
sinais para substituir a realidade e que a experiência humana está mais centrada nesta criação/leitura da 
realidade simulada do que na vivência em si. Quando chegamos a este nível de afastamento do real e de 
imersão no simulado atingimos um processo irreversível de distanciamento da experiência prévia ao 
ciberespaço. Por outro lado, podemos questionar o que é realidade e o que é simulação, imitação, 
emulação, visualização, representação ou mimetismo quando falamos de arte. Porventura pensará o ser 
humano através de réplicas? 
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ou culturais) limitam-se a solucionar os problemas que aparecem sucessivamente, indo 

de dificuldade em dificuldade, numa gestão de constrangimentos e constante desafio à 

sua criatividade. Outras vezes, o processo de criação (informática ou cultural) é um 

trabalho de equipa e empírico, onde as circunstâncias também têm um impacto 

significativo. Registem-se as semelhanças com os depoimentos dos directores artísticos. 

Lévy acrescenta que a perspectiva da informática é muito mais próxima, quase 

táctil, do que o espaço perspectivo da Renascença. A relatividade do espaço da 

perspectiva, considerada como uma tentativa de construção, é amplamente debatida por 

Panofsky no ensaio A perspectiva como forma simbólica. 

 

Os sistemas perspécticos são historicamente plurais, 
demonstrando como cada um deles se efectua a partir de uma 
concepção (particularizada pelo tempo) de espaço e visão (...). 
Em última análise, o principal escopo de Panofsky, no seu 
ensaio, é provar que cada período histórico da civilização 
ocidental formalizou seu próprio código de representação do 
espaço, sancionando, por essa via, a variabilidade da própria 
perspectiva, e como cada “forma simbólica” reflecte uma 
mundividência particular (Campos, 2003). 

 

O programador informático, tal como o cultural, não se encontra subordinado a 

uma metodologia embora o computador deva seguir um conjunto de instruções precisas. 

Lévy considera que a explicação reside no processo de escrita da programação: utiliza 

uma ideografia ou um sistema semiótico pouco mais rígido do que a escrita dos textos 

literários. “O informático é uma espécie de escritor, mas de uma escrita ainda não 

posicionada, que releva sem dúvida de uma oitava arte, ainda por definir, a da 

construção de artefactos interactivos para a comunicação e o pensamento” (Lévy, 1992: 

242). 

A nova arte da programação caracterizar-se-ia por: ter como instrumentos de 

trabalho escritas formais ou lógicas; fazer-agir, por isso o programador na sua 

actividade de escrita-acção produz um texto-máquina; visar que a sua produção tenha 

significado semântico e semiótico; criar matrizes de obras e não propriamente uma obra 

acabada; organizar o universo dos utilizadores dos seus produtos. O último aspecto é 

particularmente importante na programação cultural. A actividade do programador 

poderá contribuir para estimular a comunicação e o pensamento entre quem usufrui dos 
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produtos finais. “É um urbanista dos sinais, um arquitecto dos equipamentos colectivos 

de inteligência” (Lévy, 1992: 242)93. 

 O comportamento dos utilizadores dependerá do meio de circulação e 

distribuição da mensagem, como a electrónica ou a arte. Não obstante, é possível 

estabelecer uma analogia entre a Internet e os salões setecentistas:  

 

A Internet faz-nos regressar à idade dos media privados – os 
salões literários do século XVIII e as pequenas comunidades 
intelectuais em que as mensagens viajavam de um pequeno 
indivíduo para outro, ou para um pequeno grupo, em vez de 
serem distribuídas a milhões de uma só vez. Assim, o 
computador é um novo tipo de máquina de distribuição de 
diferentes media que combina as distribuições pública e privada 
(Manovich, 2000: 424). 

 

Além da relação entre os novos media (em que o computador é o elemento 

nuclear) e a lógica cultural pré-moderna, Manovich também pondera sobre uma 

conexão entre as sensibilidades barroca e pós-moderna. A estética pós-moderna, que os 

novos media configuram, tem por base o grande acervo de informação armazenada 

pelos media, assim como novas ferramentas electrónicas e digitais que facilitam o 

trabalho técnico deste acervo. Da mesma forma, a fúria construtora do Barroco leva a 

um esgotamento do espaço e à consequente necessidade de este ser gerido de forma 

diferente. Manovich compara a revolução electrónica e a revolução na arte para concluir 

que o legado da vanguarda artística europeia de esquerda, vigente entre 1915 e 1928, vai 

tornar-se software informático. Sustenta duplamente a sua tese: por um lado, a 

programação informática utilizou de tal forma técnicas desenvolvidas pela vanguarda 

(atomismo visual, montagem, nova tipografia, nova visão) que as integrou e tornou 

natural o seu uso pelo utilizador (ontologia discreta, janelas, Graphical User Interface e 

visualização tridimensional de dados); por outro lado, as novas técnicas de programação 

informática representam elas mesmas uma vanguarda nesta sociedade dominada pelos 

                                                           
93 Um dos motivos pelos quais não existe uma maior convicção e disseminação da proposta que acabámos 
de expor deve-se aos próprios informáticos, que não assumem plenamente a dimensão artística e social da 
sua actividade profissional. Segundo Lévy, a especialização académica compartimentou as funções e 
identifica, numa primeira abordagem, a actividade do programador informático com a componente 
técnica, escondendo as suas competências artísticas e culturais.  
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media (novas formas de pesquisa, processamento, visualização e simulação da 

informação).  

 “Todas as estratégias desenvolvidas para despertar as audiências de uma 

existência adormecida característica da sociedade burguesa (design construtivista, nova 

tipografia, cinema experimental de vanguarda, montagem, foto-montagem, etc.) 

definem agora a rotina elementar da sociedade pós-industrial: a interacção com o 

computador” (Manovich, 2000: 425). Assim, as modernas interfaces homem-

computador, como o cut and paste, as janelas dinâmicas, os menus de abrir e as tabelas 

em html, têm correlativo em técnicas já aplicadas pela vanguarda. 

O autor considera que a “cultura pós-moderna não se limita a ‘roubar’ amostras, 

a comentar e a ecoar as velhas técnicas de vanguarda; também as faz ir mais além, 

intensificando-as e combinando-as entre si” (Manovich, 2000: 433). Destaca o que 

considera de radicalmente diferente na nova vanguarda: 

 

1. A vanguarda dos antigos media dos anos 20 inventou novas 
formas, novas maneiras de representar a realidade de novos 
modos de olhar o mundo. A vanguarda dos novos media prende-
se com novas formas de aceder e de manipular a informação. As 
suas técnicas são o hypermedia, as bases de dados, os motores 
de busca, a extracção de dados, o processamento da imagem, a 
visualização, a simulação; 

2. A nova vanguarda já não está preocupada em descobrir novas 
maneiras de olhar e representar o mundo mas sim com novas 
formas de acesso e utilização dos meios acumulados 
anteriormente. A este respeito, os novos media são pós-media ou 
meta-media, uma vez que usam os velhos media como material 
de base (Manovich, 2000: 434). 

 

A partir deste material são concebidas novas formas “para organizar, aceder, 

analisar e manipular a informação digital (por exemplo, a representação descontínua da 

informação, a visualização de dados em três dimensões e as hiperligações)” (Manovich, 

2000: 425). O autor sugere a criação da estética pós-media a partir da substituição do 

paradigma conceptual de medium pelo de computador e cultura de Internet94. À eficácia 

                                                           
94 A nova estética pós-média deverá: estar relacionada com a forma de funcionamento da informação e, 
depois, com o comportamento particular do utilizador – Manovich nomeia o conceito de “literatura 
ergódica” de Espen Aarseth; integrar categorias adequadas à descrição do objecto no que respeita à 
organização de informação e estrutura da experiência do sujeito a partir desta informação; adoptar 
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das operações são indispensáveis os programadores informáticos, a quem juntamos os 

culturais, que propõem novas formas de organização do espaço (virtual ou real). Os 

programadores são os novos humanistas95 pois criam máquinas significantes que vêm 

dotar a humanidade de possibilidades de expressão e representação até aqui inexistentes. 

 

                                                                                                                                                                          

conceitos, metáforas e operações da era do computador (informação, dados, interface, armazenamento, 
compressão, rip); estar concentrada nas operações disponíveis para o utilizador e avaliar quais e que tipo 
de possibilidades informativas permite um determinado media; avaliar a utilização efectiva pelos 
utilizadores em vez de atentar na sua utilização ideal; analisar os padrões de comportamento dos 
utilizadores quando acedem ou processam os dados relativos a uma cultura determinada (Cf. Manovich, 
2001a). 
95 Cláudia Madeira (1999) opta pela expressão “os novos notáveis”, na dissertação de mestrado para o 
ISCTE. Centrada no papel dos programadores de teatro na configuração do contexto português, a autora 
analisou a programação de instituições culturais (CCB e Culturgest), mega-projectos culturais (Lisboa’94, 
Festival dos 100 Dias, Festival Mergulho no Futuro), os projectos cíclicos promovidos por uma 
instituição (Encontros Acarte) na região de Lisboa e festivais de descentralização (FITEI, PoNTI, Festival 
de Almada e CITEMOR, entre as décadas de 70 e 90. Nota que a legitimidade do programador resulta do 
facto de este estabelecer ligações entre diferentes esferas da sociedade e do seu posicionamento nestes 
mesmos campos.  

A investigadora propõe “o papel híbrido mas central do programador no sistema de produção artístico”, 
referindo-se às proposições de Hennion: a arte apenas produz distinções locais, mas não resulta de 
distinções globais; o social é um conjunto de forças que não se conhecem e procuram assumir novas 
formas de agrupamento; o intermediário constrói os mundos que interliga procurando pô-los em relação 
(Cf. Madeira, 1999: 182).  

O programador de teatro será, pois, triplamente intermediário porque: cruza várias esferas internas de 
uma sociedade; faz a mediação entre o mundo do criador e do público; actua na sociedade portuguesa, um 
contexto já de si intermédio. A análise leva a autora a concluir que a evolução da figura do programador 
está fortemente associada às alterações nas organizações. O exercício do programador é, de igual modo, 
híbrido quando, estando ligado a um poder sente a legitimidade diminuída em relação à esfera da criação; 
é agente avaliador mas também avaliado pela crítica; é produtor de diferentes lógicas programáticas para 
públicos de diferentes tipos. A legitimidade trans-sectorial do programador resulta do facto de operar 
cruzamentos entre vários campos, de ter funções diversificadas e planear a uma escala temporal mais 
alargada do que os modelos tradicionais das companhias de teatro (Cf. Madeira, 1999: 184).  

A autora sustenta que a notabilidade do programador advém desta cruzamento central em que se encontra. 
Escreve Madeira numa comunicação posterior: “O programador é, tal como os notáveis que faziam a 
mediação entre a aldeia e a cidade, como o mediador entre a escala nacional e a escala internacional, 
como o detentor de conhecimentos que lhe possibilitam fazer uma selecção ou tomar uma decisão sobre 
os projectos artísticos que lhe são apresentados” (Madeira, 2000: 4). 
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III. Poder de programar 
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As teorias antigas (criadas por, entre muitos outros, Platão, Aristóteles, 

Maquiavel, Grócio, Hobbes, Locke, Pufendorf, Rousseau) associam o poder à 

instituição e centralidade do Estado, enquanto as teorias modernas (Nietzsche, Weber, 

Arendt, Foucault, Luhmann e Bourdieu) se referem ao poder como legítimo e não 

concentrado numa pessoa ou entidade (Cf. Marina, 2008: 17). Arriscamos uma 

generalização, as teorias antigas incidem sobre o fenómeno do poder enquanto 

autoridade e as modernas como legitimidade. 

Platão (428/7 a.C. - 348/7 a.C.) enumera quatro espécies de governo que 

correspondem a quatro tipos de carácter pessoal: aristocracia, timocracia, oligarquia, 

democracia e tirania96. O tirano, refém dos seus prazeres e apetites, será o governante 

mais oposto ao filósofo-rei97, que persegue a verdade e goza de “prazeres puros”. O 

objectivo do estudo é assegurar uma educação moral para atingir a justiça, valor 

essencial da alma e de um Estado (1949).  

O melhor regime político é aquele segue a sabedoria adquirida pela educação, 

que tanto pode ser incarnada por um (na monarquia) ou vários (na aristocracia) 

governantes. Nesta forma de governo, a propriedade seria comum e abolida a família tal 

como a entendemos. Os cidadãos - homens como mulheres – dedicar-se-iam à tarefa 

para a qual tinham mais aptidões e recebido instrução desde as diferentes idades da 

juventude, estando consignada a rotatividade de tarefas. 

                                                           
96 Platão aponta a sabedoria (sophia), coragem (andreia), temperança (sophrosyne) e justiça (dikaiosyne) 
como as quatro virtudes para a perfeição de uma cidade (polis) ideal, sendo a quarta resultado das 
propriedades anteriores. Os regimes mais perfeitos concentram todas as virtudes, representando a sua 
degradação na transformação do regime. Por outro lado, é apontada uma correspondência entre os 
regimes e as características pessoais/desejos dos seus governantes. Os aristocratas caracterizam-se por 
serem os mais sábios, corajosos, temperantes e justos; a conversão em timocratas dá-se com a perda da 
sabedoria; já os oligarcas são destituídos de coragem; o regime da democracia implica ausência de 
temperança e o despotismo assinala a consagração da injustiça. As diferenças entre os poucos governantes 
da oligarquia, os muitos da democracia e o único do despotismo derivam dos diferentes tipos de desejo 
que têm os seus governantes (por ordem, poucos desejos necessários, muitos desejos desnecessários e 
desejos desenfreados). Em contraste, Platão apresenta o filósofo-rei, que vive de acordo com a razão, a 
intuição e a experiência.  

O autor refere que cada cidade é composta por guardiões, militares e artífices, tendo definido as suas 
tarefas em cada um dos regimes. São, de igual modo, três os elementos da alma (apetitivo, espiritual e 
racional) com igual número de funções (respectivamente, obedecer, assistir e governar).  
97 O processo de educação é descrito nos livros II, VI e VII de A República (Platão, 1949). 
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Já os regimes políticos mais adequados segundo Aristóteles (384 a.C. - 322a.C.), 

inspirados em Platão, são a monarquia (quando existe uma pessoa ou família de 

considerada muito superior às restantes em dada comunidade), aristocracia (governo por 

poucos) e o regime constitucional (muitos). Cada regime adequado poderá derivar, em 

circunstâncias extremas, em sociedades desapropriadas como a tirania (em relação à 

realeza), oligarquia (face à aristocracia) e democracia (perante o regime 

constitucional)98. Entende por politeia um Estado em que ricos e pobres respeitam os 

direitos e os muitos cidadãos mais qualificados governam com o consentimento de 

todos. Só a politeia ou a democracia constitucional visam o interesse comum, entende 

Aristóteles. O filósofo atribui autoridade e características próprias ao governante (saber 

mandar com prudência) e ao governado (que saiba construir uma opinião verdadeira, 

temperando o carácter da opinião com o rigor da verdade científica). 

 

Existe, todavia, uma autoridade que governa os que têm a 
mesma origem e os que são livres. É a esta autoridade que 
podemos chamar ‘política’ e este é o género de autoridade que o 
governante deve começar por aprender, sendo governado, tal 
como se aprende a ser comandante de cavalaria servindo sob 
outro comandante (…) Governante e governado têm virtudes 
diferentes; enquanto o bom cidadão deve saber e poder governar 
assim como ser governado, a virtude do cidadão consiste em 
reconhecer a autoridade dos homens livres, sob os dois pontos 
de vista (…) Os governados podem ser comparados aos 
fabricantes de flautas e os governantes aos tocadores 
(Aristóteles, 1998: 201-203). 

 

De novo, estão subjacentes as propostas de virtudes avançadas por Platão: 

sabedoria, coragem, temperança e justiça. Defende a alternância nos cargos políticos 

para evitar a degeneração do interesse primeiro: zelar “pelo interesse alheio durante a 

permanência no cargo. Actualmente, devido aos benefícios derivados dos cargos 

públicos e do exercício do poder, os homens desejam a ocupação permanente desses 
                                                           
98 Neste contexto, Aristóteles entende a cidadania no regime democrático como a “capacidade de 
participar na administração da justiça e no governo” (1998: 187), embora ressalve que este exercício 
depende do tipo de regime em que se insere. A organização da cidade transformar-se-á quando muda a 
forma de governo. De igual modo, o que é considerado virtude do cidadão adquire diferentes contornos 
consoante o regime político. O regime democrático em Aristóteles configura a anarquia e o governo da 
multidão desorganizada, que visa o interesse dos pobres, mas não de todos os membros da sociedade. 
Aristóteles também considera que será muito difícil que um grande número de cidadãos alcance a 
perfeição em todas as virtudes. A virtude mais comum entre as massas é a coragem, sendo então 
permitido que a defesa seja assegurada por todos os que são detentores de arma. 



 

 

 

153 

cargos. É como se os ocupantes dos cargos fossem homens doentes e apenas 

recuperassem a saúde quando estão em funções” (Aristóteles, 1998: 209-211). 

Aristóteles critica a homogeneidade num Estado a que as propostas de Platão 

conduziriam. Por isso, defende a importância da diversidade entre os cidadãos sem 

prejuízo da identidade da cidade, admite a propriedade privada, aprova papéis 

diferenciados entre homens e mulheres, assim como a prática de escravatura. Os 

Estados não deverão ter mais de 100 mil cidadãos, para que todos possam relacionar-se 

e assegurar o funcionamento de todos os serviços políticos e jurídicos. Estas dimensões, 

contudo, não foram seguidas no império de Alexandre Magno, pupilo de Aristóteles. 

Outro dos autores a associar o poder à conquista e conservação da governação 

foi Maquiavel (1469-1527), que teve em conta o contexto de crise das cidades italianas 

renascentistas99. O príncipe que tenta chegar ao poder deve parecer fiel, humano, 

íntegro e misericordioso mais do que efectivamente possuir estas virtudes. Ao autor 

nada obsta que, após ter conquistado o que deseja, o príncipe em exercício evite a 

liberalidade, se imponha com recurso à crueldade e altere a palavra sempre que for 

conveniente100. No âmbito da vivência nas cidades-Estado italianas, em que conceitos 

como o direito e a justiça estavam a cair em desuso, Maquiavel defende que o Estado 

subordine a religião, entendida como um instrumento de poder e estimulador da coesão 

social. Hobbes irá, nesta linha, admitir que o soberano civil, quando cristão, lidera a 

Igreja nos seus domínios. 

A actualidade de Maquiavel reside em o príncipe corporizar figuras que constam 

da lei fundamental corrente (Constituição da República) como o partido político, órgãos 

de Governo, primeiro-ministro ou Presidente da República. O príncipe representa e 

concretiza uma vontade colectiva, mas Maquiavel também admite a possibilidade de 

uma república com exigências tão autoritárias como as do príncipe tirano. 

                                                           
99 O Príncipe (publicado em 1532) sugere o modo de instaurar um Estado duradouro; foi escrito em 1513 
durante a prisão domiciliária a que Maquiavel tinha sido remetido após suspeitas de conspiração e visava 
cair nas boas graças de Lourenço de Médici, mas inspirado em Cesare Bórgia, filho ilegítimo do Papa 
Alexandre VI. 
100 O Papa “Alexandre VI nunca fez outra coisa, nunca pensou noutra coisa que não fosse enganar os 
homens, e sempre encontrou assunto para o fazer. E nunca houve homem que tivesse maior eficácia no 
asseverar, e que com maiores juramentos afirmasse uma coisa, e que a observasse menos; todavia sempre 
os enganos lhe resultaram ad votum, porque conhecia bem este aspecto do mundo” (Maquiavel, 2002; 
85). Também Fernando de Aragão é exemplo da aplicação das propostas de Maquiavel. 
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Hobbes (1588-1679) vem acrescentar uma outra perspectiva no âmbito da 

continuidade do Estado, num cenário em que homens com capacidades semelhantes e os 

mesmos interesses entram em competição sem limites e conflitos contínuo pela posse de 

bens, poder e glória (Cf. Hobbes, 2002: 92). Neste estado de guerra vigoram as leis da 

natureza, uma vez que está em causa a sobrevivência. Para evitar a morte violenta e 

procurar uma vida em segurança todos os homens abdicam de alguma da sua liberdade e 

direitos em favor de um poder capaz de impor as leis da natureza por meio da força. 

Este poder central (um homem ou assembleia) representa a vontade de todos os 

membros da comunidade.  

 

O maior dos poderes humanos é aquele que é composto pelos 
poderes de vários homens, unidos por consentimento numa só 
pessoa, natural ou civil, que tem o uso de todos os seus poderes 
na dependência da sua vontade; é o caso do poder de um Estado. 
Ou na dependência da vontade de cada indivíduo: é o caso do 
poder de uma facção ou de várias facções coligadas. 
Consequentemente, ter servidores é poder; e ter amigos é poder: 
porque são forças unidas (…) A reputação do poder é poder, 
pois com ela se consegue a adesão daqueles que necessitam 
protecção (Hobbes, 2002: 83) 

 

Soberano e membros da comunidade estão ligados por um contrato 

(transferência mútua de direitos) que os institui a ambos, sendo o soberano a fonte dos 

direitos e os súbditos co-autores dos seus actos para os quais o elegeram e mandataram. 

“Cedo e transfiro o meu direito de me governar a mim mesmo a este homem, ou a esta 

assembleia de homens, com a condição de transferires para ele o teu direito, 

autorizando de uma maneira semelhante em todas as suas acções. Feito isto, à multidão 

assim unida numa só pessoa chama-se Estado, em latim civitas. É esta a geração 

daquele grande Leviatã”, escreve Hobbes (2002: 146), dando voz ao pacto101 entre os 

                                                           
101 No âmbito deste pacto os súbditos não podem mudar a forma de governo; não poder haver quebra do 
pacto da parte do soberano nem libertação da sujeição por algum súbdito; mesmo os súbditos que não 
elegeram determinado soberano devem submeter-se-lhe; nada do que o soberano faça pode ser 
considerado injurioso pelo súbdito porque este é por instituição autor de todas as acções e decisões do 
instituído; nenhum acto do soberano pode ser punido pelo súbdito; o soberano decide o que é necessário 
para a paz e defesa dos seus súbditos; decide as doutrinas próprias para serem ensinadas; pode ditar regras 
para todos os súbditos; possui autoridade judicial e de decisão em controvérsias; escolhe todos os 
conselheiros e ministros em tempos de paz e de guerra; o soberano arbitra; o poder dos súbditos 
desvanece-se na presença do poder soberano (Hobbes, 2002: 149-153). 
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homens para combater o medo. O Estado poderá estar organizado em três formas de 

governo: monarquia (um representante), democracia ou governo popular (união de 

vários, assembleia) e aristocracia (assembleia de apenas uma parte). As mesmas formas, 

quando são abominadas, são designadas de tirania, anarquia e oligarquia. Entendendo 

por liberdade a ausência de oposição, o súbdito pode fazer tudo o que não lhe for 

proibido por lei e tudo o que não for passível de transferência por pacto (como situações 

de auto-defesa e preservação da vida; por exemplo, só participará numa guerra se o fizer 

voluntariamente). Quando o soberano deixar de realizar a sua função de protecção dos 

súbditos estes deixam de ter obrigações para com ele. 

O soberano, mandatado pelo súbdito, reveste-se de autoridade. Além das 

palavras e acções das quais é autor, o soberano também representa as dos súbditos, 

desempenhando o papel de actor. Neste exercício, o actor age por autoridade. “E tal 

como o direito de posse se chama domínio, assim também o direito de fazer qualquer 

acção se chama autoridade. De modo que por autoridade entende-se sempre o direito de 

praticar qualquer acção, e feito por autoridade significa sempre feito por comissão ou 

licença daquele a quem pertence o direito” (Hobbes, 2002: 138). Assim, quando o actor 

faz um pacto obriga através dele o autor e também fica sujeito a todas as consequências 

do mesmo; mas se o actor fizer algo contra a lei por ordem do autor, é este quem viola a 

lei podendo o primeiro recusar a sua prática. Hobbes defende que a autoridade deve ser 

mostrada. “Aquele que faz um pacto com o autor, através da mediação do actor, sem 

saber que autoridade este tem, simplesmente confiando na sua palavra, e no caso de esta 

autoridade não lhe ser comunicada após ser pedida, deixa de ter obrigação. Porque o 

pacto feito com o autor não é válido sem essa garantia” (Hobbes, 2002: 138). Este 

trecho remete-nos para o já referido jogo entre a fala e a escrita e entre a escrita e a 

leitura apontado por Babo, em que saber ler requer um distanciamento da letra e uma 

aproximação da voz do texto. “A função representativa da letra exige o seu 

apagamento”, acrescenta Babo (1993: 79) e que retomaremos adiante. 

                                                                                                                                                                          

Se estes direitos da soberania forem retirados, o Estado fica de novo à mercê da desordem. O soberano 
deve: zelar pela segurança do povo mantendo esses direitos na íntegra, não podendo transferi-los nem 
abdicar deles; deve providenciar que o povo conheça os seus direitos e seus fundamentos, tendo dias 
próprios para aprender nas Universidades; ensinar os súbditos a respeitar as mudanças de governo; 
ensinar os súbditos a não se deixar levar pela admiração por qualquer concidadão; informar os súbditos 
que é falta grave disputar o poder do soberano, cometer perjúrio ou exercer violência para com os 
vizinhos; ensinar os súbditos a evitar a preguiça e garantir a igualdade perante a justiça e a cobrança de 
impostos (Hobbes, 2002:265-272). 
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Nietzsche (1844-1900) apresenta, ao longo da sua obra, blocos de oposições: 

Apolo e Diónisos; senhor e escravo; activo e reactivo; passado e futuro; sujeição e 

ressentimento; bem e mal; desejo de preservar o presente e de combater o tempo102, em 

torno de perfis psicológicos. Nietzsche propõe a síntese ou a superação destas 

perspectivas tipológicas através da construção activa de uma verdade própria, em vez de 

ficar sujeito às múltiplas perspectivas de outrem.  

A perseguição da verdade dominada pelas interpretações – actividade a que se 

dedicam os filósofos – é não só uma forma de poder, mas a mais elevada e a melhor 

actividade humana (Richardson, 1996: 290). Nietzsche, na senda de Platão, defendia um 

governo de filósofos mas de praxis pré-socrática, isto é, em que existe uma clara 

interligação e influência entre vida e pensamento. Depois de Diónisos, Nietzsche 

concebe Zaratustra, o pregador do Super-Homem, cujo esforço de vontade de auto-

superação prossegue a transmutação dos valores do cristianismo. A chegada do Super-

Homem representa a vida perfeita no mundo, mas a história continuará a repetir-se 

ciclicamente. O método da procura da verdade é o mesmo da indagação de poder - o 

sofrimento - e adquire-se com a conjugação de múltiplas perspectivas opostas entre si. 

A vontade de poder é comum a todo o ser humano e anda a par da vontade de 

viver, defende Nietzsche. 

 

Onde quer que encontrasse aquilo que possui vida, encontrei a 
vontade de poder, e até na vontade daquele que obedece, 
encontrei a vontade de ser o senhor (…) E sacrifícios, e serviços 
prestados, e olhares apaixonados, são ainda manifestações da 
vontade de poder. Por caminhos desviados, o mais fraco insinua-
se na praça forte e chega até ao coração do poderoso; e aí rouba-
lhe o poder. 

Eis o segredo que a vida me confiou: “Olha”, disse, “eu sou 
aquela que é sempre constrangida a superar-se a si própria. 

Quer chameis a esta necessidade instinto genésico ou instinto de 
finalidade ou tendência ascencional para o que está mais alto, 

                                                           
102 Para uma perspectiva da metafísica de Nietzsche (em torno dos eixos: ser, tornar-se, valor e verdade) 
em articulação com as dicotomias acima referidas ver Richardson (1996). O conceito de política em 
Nietzsche articula-se em torno de três cenários que opõem o homem à comunidade em que se insere: o 
homem relaciona-se com a sociedade num contexto de obediência e conformidade, em que a sua 
identidade está difusa entre as tarefas a que deve atender; o homem rebela-se contra o facto acima 
descrito e tenta romper com a sociedade procurando notoriedade; o homem diagnostica e ataca os pontos 
vulneráveis da sociedade, reformando-a e melhorando-a (Cf. Richardson, 1996: 163). 
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mais longínquo, mais complexo, tudo isso vem a dar no mesmo, 
é apenas um único e mesmo segredo (…) 

Só há vontade na vida; mas esta vontade não é querer viver; na 
verdade ela é vontade de poder! (Nietzsche, 1993-85: 139-140).  

 

 

Todas as coisas vivas procuram dar o maior desenvolvimento e amplitude às 

suas capacidades. Ainda segundo o filósofo, o conhecimento é um instrumento das 

várias ficções que compõem a vida e o prazer permite a consciência do exercício de 

poder. “O carácter da vontade de poder absoluta encontra-se em toda a extensão no 

domínio da vida. Embora tenhamos o direito de negar a presença do consciente, é-nos 

difícil negar a das paixões propulsivas: por exemplo, as que se desenvolvem numa 

floresta virgem. É que, a consciência comporta sempre uma dupla refracção; não há nela 

nada de imediato” (Nietzsche, 1901: 172). 

A esta perspectiva de poder individual, Weber (1864-1920) acrescenta a 

definição de poder como “a probabilidade que um homem, ou um grupo de homens, 

realize sua vontade própria, numa acção comunitária até mesmo contra a resistência de 

outros que participem na acção” (Weber, 1946: 21). Weber prefere o conceito de 

dominação ao de poder, por entender que o primeiro promove uma relação associativa 

racional e porque a probabilidade de a determinação ser obedecida é maior. O autor nota 

que o conceito de poder está sujeito a diversos factores externos à aceitação de uma 

vontade outra (costume, interesse, sentimentos e crença na legitimidade de poder).  

A um conceito weberiano de poder imposto até pela violência para atingir os 

fins, Arendt (1906-1975) opõe um poder consentido e colectivo, que resulta da união de 

vontades e de acção, produzindo energeia e evidente na política como techné (arte). O 

fenómeno do poder representa, então, o momento original da constituição do espaço 

público - um aspecto que se relaciona com a actividade política e cívica do ser humano-, 

e não é compatível com o exercício de violência. 

Neste contexto, ganha alento o princípio de legitimidade (avançado por Hobbes, 

ao propor a transferência de direitos para assegurar a protecção do Estado). A 

legitimidade do poder deriva do facto de ser uma acção concertada. “O poder é 

originado sempre que um grupo de pessoas se reúne e age de comum acordo, porém a 

sua legitimidade deriva da reunião inicial e não de qualquer acção que possa seguir-se. 
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A legitimidade, quando desafiada, baseia-se em um apelo ao passado, enquanto a 

justificativa diz respeito a um fim que se encontra no futuro” (Arendt, 1970: 28). 

Um dos momentos de formação visível do poder e até de verdade é quando está 

configurado em lei. “A verdade está circularmente ligada a sistemas de poder, que a 

produzem e apoiam, e a efeitos de poder que ela induz e que a reproduzem. ‘Regime’ da 

verdade” (Foucault, 1979: 14). Neste sentido, a verdade revestida de lei é um 

instrumento do poder e a sua manifestação máxima; detém o poder quem determina a 

verdade e vice-versa.  

A relação entre o saber e o poder, no âmbito das suas lutas internas, produz a 

individualidade da mesma forma que é o hospício que produz o louco como doente 

mental, a partir da instauração de relações disciplinares de poder. A relação entre o 

poder e o saber é complementar e recíproca. Foucault (1926-1984) considera que 

qualquer saber é político uma vez que a sua origem reside nas relações de poder. “Todo 

ponto de exercício do poder é, ao mesmo tempo, um lugar de formação do saber” 

(Foucault, 1979: xxi), assim como, qualquer saber garante o exercício de um poder. 

Foucault situa no século XIX esta interdependência entre saber e poder, e garante que 

através da delegação de saberes a um perito “é o saber enquanto tal que se encontra 

dotado estatutariamente, institucionalmente, de determinado poder. O saber funciona na 

sociedade dotado de poder. É enquanto é saber que tem poder” (Foucault, 1979: xxii).  

O filósofo defende o alargamento destes sistemas de poder a todas as relações 

sociais, apontando manifestações de vigilância, regulação e disciplina, através dos quais 

o ser humano é adaptado à estrutura social. O poder da sociedade não se limita à 

capacidade para impedir as pessoas de fazerem coisas, mas inclui o controlo da auto-

definição e modo de vida dos seus membros.  

 

O poder não é algo que se detém como uma coisa (…), o poder 
não existe; existem sim práticas ou relações de poder. O que 
significa que o poder é algo que se exerce, que se efectua, que 
funciona. E que funciona como uma maquinaria, como uma 
máquina social que não está situada em um lugar privilegiado ou 
exclusivo, mas se dissemina por toda a estrutura social. Não é 
um objecto, uma coisa, mas uma relação. E esse carácter 
relacional do poder implica que as próprias lutas contra seu 
exercício não possam ser feitas de fora, de outro lugar, do 
exterior, pois nada está isento de poder (Foucault, 1979: xiv). 
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Alerta o autor que não existe forma de legitimar nada, pois esse acto é, em si, um 

acto de poder. 

 

O poder (…) não é algo que se possa dividir entre aqueles que o 
possuem e o detêm exclusivamente e aqueles que não o possuem 
e lhe são submetidos. O poder deve ser analisado como algo que 
circula, ou melhor, como algo que só funciona em cadeia. Nunca 
está localizado aqui ou ali, nunca está nas mãos de alguns, nunca 
é apropriado como uma riqueza ou um bem. O poder funciona e 
exerce-se em rede (Foucault, 1979: 183).  

 

A definição e aplicação do termo “poder” de Foucault assenta na  

 

multiplicidade das relações de força imanentes ao domínio em 
que se exercem e constitutivas da sua organização; o mecanismo 
que, por via de lutas e de confrontos incessantes, as transforma, 
as reforça, as inverte; os apoios que essas relações de força 
encontram umas nas outras, de maneira a formarem cadeia ou 
sistema, ou, pelo contrário, os desfasamentos, as contradições 
que as isolam umas das outras; por fim, as estratégias em que se 
efectuam e cujo desenho geral ou cristalização institucional 
tomam corpo nos aparelhos estatais, na formulação da lei, nas 
hegemonias sociais (Foucault, 1976: 95-96). 

 

Foucault aponta inúmeros pontos a partir dos quais se pode exercer o poder, 

assim como as relações não igualitárias e transformáveis que envolve, para atingir os 

mais diversos objectivos. Para lidar com a rede de dispositivos a que nada nem ninguém 

escapa, Foucault propõe uma análise que parte do nível mais elementar do poder, tendo 

em conta que este se difunde e repercute noutros sectores da vida social. 

 

Tal como a rede das relações de poder acaba por formar um 
espesso tecido que atravessa os aparelhos e as instituições, sem 
se localizar exactamente neles, também a abundância dos pontos 
de resistência atravessa as estratificações sociais e as unidades 
individuais. E é sem dúvida a codificação estratégica desses 
pontos de resistência que torna possível uma revolução, um 
pouco como o Estado assenta na integração institucional das 
relações de poder (Foucault, 1976: 99). 
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Tanto para Foucault como para Luhmann (1927-1998), o poder está em relação 

com a coerção. Saber-se detentor do controlo da situação proporciona uma sensação de 

segurança. “Apenas o poder que admite alternativas é verdadeiro poder, enquanto tudo o 

resto é coerção”, sustenta Marina (2008: 68), para complementar a asserção de 

Luhmann, que entende o poder como aquele que forja a vontade. Neste sentido, o poder 

está associado à possibilidade de magoar, crescendo na razão directa desta capacidade.  

Marina cunha a expressão “capital de poder” a propósito da seguinte proposta do 

sociólogo alemão: “os cidadãos das nações desenvolvidas e democráticas têm mais 

poder do que os das outras sociedades” porque “têm mais recursos para actuar e 

influenciar o poder político” (Marina, 2008: 105). Dinheiro e poder são recursos 

escassos e causa/alimento da luta pelo próprio poder. “A estratégia mais ampla consiste 

em reduzir os recursos do opositor, forçá-lo a decidir, bloquear as suas fontes de 

abastecimento, militar ou falsear a sua informação. É tão geral que Luhmann a 

identifica com o próprio poder”, acrescenta (Marina, 2008: 116). 

Bourdieu (1930-2002) entende a sociedade como uma soma de relações sociais, 

na esteira marxista, mas recusa as perspectivas analíticas de aparelho ou de sistema (ao 

contrário de Luhmann103, que integra a sua investigação numa teoria sistémica). O 

sociólogo francês, entende que a luta pelo poder está implícita nas relações humanas e 

fala-nos de campos estruturados em torno do exercício da dominação. O campo do 

poder, que reúne os capitais intelectual, económico e político, “é o espaço das relações 

de força entre os diferentes tipos de capital – ou, mais precisamente, entre os agentes 

que estão suficientemente providos de um dos diferentes tipos de capital para estar em 

posição de dominar o campo correspondente” (Bourdieu citado por Marina, 2008: 104). 

 

Após esta perspectiva das diferentes concepções sobre o poder, sublinhamos que 

o programa é uma trama onde decorrem as relações de poder e um dos elementos da 

dominação. Admitimos que, em geral, a cultura reproduz as relações de força 

identificadas nos restantes campos (económico, político, social), aplicando-se aqui os 

conceitos de dominação, obediência, submissão, autoridade, legitimidade e todas as 

                                                           
103 Para uma comparação entre as propostas de Luhmann e Bourdieu sobre O Campo Político ver 
Fernandes (s/d). 
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demais fórmulas deste conceito dinâmico. Na nossa averiguação ao modo de actuação 

do poder no mundo da cultura seguimos o contributo de Arendt (no que respeita à 

legitimidade e representação), Foucault (discurso e autoridade) e Bourdieu, por onde 

começamos. Chegados à explicitação dos conceitos que mais nos interessam no 

contexto do poder, recorremos a Bourdieu para precisar a terminologia da nossa 

investigação (por exemplo, substituiremos a palavra “sector” por “campo”). Outro dos 

motivos que nos levou a recorrer a este autor foi a sua formulação de uma interpretação 

para o processo de formação do gosto. 

 

 

III.1. Campo, habitus e distinção 

 

O poder é uma relação assimétrica, que consiste na imposição de uma vontade 

ou situação entre um ser impositivo a um ser obediente (Cf. Marina, 2008: 43). Mas, 

reduzir-se-á o fenómeno a um simples A controla B? Estaremos perante uma relação de 

poder se B quiser fazer algo pedido por A? Ou se B actuar de acordo com os seus 

valores e for de encontro à proposta de A de modo não intencional? Estará sempre 

implícita a violência, mesmo que simbólica? “Cada modo de exercer o poder determina 

um modo de submetimento, e o mesmo acontece no sentido inverso. O sujeito 

subordinado pode acabar impondo um novo modo de exercer o poder. A história das 

formas políticas, como, por exemplo, o aparecimento da democracia, deve ser 

interpretada dessa maneira”, sintetiza Marina (2008: 45). 

A resposta de Marina tem implícita a ideia que as situações de poder visam o 

controlo, domínio, influência de alguém ou alguma coisa. É também subentendido que 

do poder pessoal e auto-referente emana um poder social (Cf. Marina, 2008: 28). As 

relações afectivas, familiares, religiosas, empresariais ou políticas são formas e campo 

de exercício deste poder dirigido a outros.  

Reportamo-nos a Bourdieu para definir campo: 

 

um espaço multidimensional de posições tal que qualquer 
posição actual pode ser definida em função de um sistema 
multidimensional de coordenadas cujos valores correspondem 
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aos valores das diferentes variáveis pertinentes: os agentes 
distribuem-se assim nele, na primeira dimensão, segundo o 
volume global do capital que possuem e, na segunda dimensão, 
segundo a composição do seu capital – quer dizer, segundo o 
peso relativo das diferentes espécies de capital no conjunto das 
suas posses” (Bourdieu, 1984a: 3). 

 

Cada campo é constituído pela combinação dos recursos económico, cultural e 

social104, conferindo-se a designação de “capital aos diferentes recursos que pressupõe, 

e que são produzidos pela actividade do campo” (Accardo citado por Esteves, 1998: 

153). O capital é, pois, o conjunto dos recursos e poderes passíveis de utilização, 

constituindo uma forma de ordenação entre diferentes estratos sociais (Cf. Bourdieu, 

1979: 128)105. Bourdieu nota duas matrizes de ordenação: o económico e o cultural, o 

que corresponde à oposição entre empresários e intelectuais. Conclui que a estrutura de 

distribuição do capital económico é simétrica e inversa à estrutura da distribuição do 

capital cultural mas refere, por várias vezes, que estes princípios de hierarquização se 

processam através de um jogo de lutas106. O sociólogo interroga-se sobre as 

determinantes económicas e sociais dos gostos, defendendo que as experiências 

diferenciais dos “consumidores” de arte estão, de algum modo, relacionadas com as 

disposições resultantes do seu posicionamento económico. Também admite que a 

distribuição do capital cultural está estreitamente relacionada com a educação, adquirida 

através da frequência escolar e patente nas habilitações académicas. O capital cultural 

pode constituir um dos factores de acesso a outras formas de capital. Em resultado, o 

sociólogo propõe que “a classe dominante está organizada segundo uma estrutura em 

quiasma” (Bourdieu, 1979: 130), isto é, a sua análise requer ter em conta a distribuição 

                                                           
104 O sociólogo refere, por diversas vezes, o aspecto multidimensional do espaço social, um “conjunto 
aberto de campos relativamente autónomos, quer dizer, subordinados quanto ao seu funcionamento e às 
suas transformações”, mas nota uma sujeição “mais ou menos directa ao campo de produção económica” 
(Bourdieu, 1989: 153). Por este último reparo, podemos inferir que todos os campos, incluindo o político 
e o cultural, estão sujeitos à lógica da oferta e da procura (Cf. Bourdieu, 1992: 291). 
105 Os inquéritos e estudos no terreno cujas conclusões foram agrupadas na obra La Distinction, publicada 
em 1979, foram realizados em 1963 e em 1967/1968.  
106 Bourdieu nota, neste sentido, que “as fracções mais ricas em capital cultural tendem a investir na 
educação dos seus filhos e em simultâneo com práticas culturais que visam dar continuidade ao seu 
interesse específico; as fracções mais ricas em capital económico relegam os investimentos culturais e 
educativos em prol dos investimentos económicos” e os novos quadros do sector privado fazem um 
equilíbrio racional entre os domínios económico e a educação, investindo de igual modo, em consumo de 
bens culturais que demonstram “meios materiais e culturais de conformidade às regras da arte” (Bourdieu, 
1979: 133). 
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do capital económico e a distribuição do capital cultural e colocar em relação as 

estruturas destas definições. 

O conceito de campo é aplicado em vários domínios, inclusive, o artístico, o 

intelectual e o dos meios de comunicação social. Na política, o campo é o espaço onde 

se gera a concorrência entre agentes, produtos, problemas, conceitos, análises, 

comentários e acontecimentos, em que “cidadãos comuns, reduzidos ao estatuto de 

‘consumidores’, devem escolher, com probabilidades de mal-entendidos tanto maiores 

quanto mais afastados estão do lugar de produção” (Bourdieu, 1989: 164). 

Bourdieu entende o campo político, tal como o científico, o artístico ou qualquer 

outro tipo específico de campo, como uma relação de forças, com distribuição desigual 

dos instrumentos de produção para uma representação social do mundo. A estrutura do 

campo define-se pelo estado das relações de força entre os protagonistas, sejam agentes 

ou instituições. Por sua vez, as alterações à estrutura do campo resultam dos modos de 

conservação ou de subversão, cuja eficácia reside no posicionamento social dos 

produtores. Numa expressão da influência marxista, Bourdieu considera que a 

reconfiguração das relações sociais e a história do campo se processa pela luta; “é por 

meio da luta que o campo se temporaliza” (Bourdieu, 1992: 186). Por sua vez, as 

relações de força agem e travam-se ao nível da produção ideológica, que ocorre através 

da homologia107 entre os campos de produção ideológica e de luta de classes. 

A homologia consiste na correspondência entre os consumos culturais e as 

situações das classes, ou melhor, entre as posições do artista no âmbito do campo de 

produção e do seu público no campo do posicionamento social e económico. Um dos 

vectores a que o programador cultural poderá atentar é a esta “relação entre duas 

estruturas, a estrutura das relações objectivas entre as posições no campo de produção 

                                                           
107 O conceito de homologia foi criado por Darwin em A Origem das Espécies (1859) para descrever uma 
relação embrionária mas com modificação entre seres (animais e plantas) descendentes.  

Nas ciências sociais, homologia significa correspondência estrutural entre natureza e razão ou no campo 
cultural entre o lugar do agente e as atitudes artísticas por ele adoptadas. Bourdieu propõe uma homologia 
entre a estrutura do teatro político e a estrutura do mundo representado, entre a luta de classes e a forma 
sublimada como esta luta se desenrola no campo político. 

“A homologia que hoje se estabelece entre o espaço de produção e o espaço de consumo encontra-se no 
princípio de uma dialéctica permanente que faz com que os gostos mais diferentes entre si achem as suas 
condições de satisfação nas obras oferecidas que são como que a sua objectivação, ao passo que os 
campos de produção descobrem as suas condições de constituição e de funcionamento nos gostos que 
garantem – imediatamente ou a prazo – um mercado aos seus diferentes produtos” (Bourdieu, 1992: 286). 



 

 

 

164 

(e entre os produtores que as ocupam) e a estrutura das relações objectivas entre as 

tomadas de posição no espaço das obras” (Bourdieu, 1992: 267). 

Outro elemento condutor dos directores artísticos prende-se com o facto de que a 

relação “entre o espaço dos produtores e o espaço dos consumidores, quer dizer, entre o 

campo literário (etc.) e o campo do poder, funda o ajustamento não deliberado entre a 

oferta e a procura” (Bourdieu, 1992: 285). Desta forma, Bourdieu define que o campo 

da mediação do programador cultural fica situado entre as tomadas de posição dos 

produtores de arte e os gostos dos públicos moldados pelos contactos sociais (nota 54). 

O gosto: 

 

é a necessidade social tornada natureza, convertida em esquemas 
motores e em automatismos corporais. É como se os 
condicionamentos sociais relacionados com uma condição social 
tendam a inscrever a relação do mundo social numa relação 
durável e generalizada ao próprio corpo, uma maneira de ter o 
seu corpo, de o apresentar aos outros, de o mover, de lhe 
arranjar um local, que confere ao corpo a sua fisionomia social 
(Bourdieu, 1979: 552). 

 

Esta inscrição passa pelo habitus (cuja definição explicitamos adiante), mas que 

podemos adiantar como uma “relação entre duas objectividades”, as práticas e a 

produção de sentido em função das categorias de percepção e de apreciação produzidas 

pela condição social (Cf. Bourdieu, 1979: 112). O risco desta proposta totalizante, que 

privilegia a forma como as condições de existência criam determinadas disposições 

estéticas e corporais, é a “eterna reprodução dos velhos grupos e condições sociais” 

(Monteiro, 1991: 122), não contemplando alternativas à perpetuação destas relações de 

força. 

A incorporação em habitus das características associadas à classe sócio-

económica em que se situa o sujeito e evidenciadas em práticas e no domínio simbólico 

contribuem para uma delimitação das perspectivas de evolução social, uma 

circularidade determinista no dizer dos críticos de Bourdieu (Cf. Monteiro, 1991: 

121)108. O sociólogo fala de um processo de desinvestimento social que “leva os agentes 

                                                           
108 Na perspectiva dos críticos de Bourdieu, o trinómio campo – homologia – capital/poder simbólico é 
“dogmático”, no sentido em que engloba toda a realidade social e sem a possibilidade de a alterar, 
dirigindo-se a um horizonte totalizante (Monteiro, 1991: 118); determinista, por entender que as pessoas 
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a ajustar as suas aspirações às suas hipóteses objectivas, conduzindo-os assim a 

desposar a sua condição, a tornarem-se aquilo que são, a contentarem-se com aquilo 

que têm (…) a fazer o luto de todos os possíveis laterais, pouco a pouco abandonados 

no caminho, e de todas as esperanças reconhecidas como irrealizáveis à força de terem 

ficado irrealizadas” (Bourdieu, 1979: 123). 

 

Impõe-se, pois, a necessidade de questionar as teses de Bourdieu, no que respeita 

à produção, à intermediação e à recepção das obras de arte, embora a sua tese não 

preveja outros gostos para as classes dominadas além da aceitação dos grados dos 

dominantes, no contexto de uma sociedade fortemente hierarquizada em que as ordens 

são emanadas de cima para as camadas mais baixas da população. 

Para a perspectiva da produção convocamos o contributo de Becker com a noção 

de art worlds. 

 

Mundos da arte consistem em todas as pessoas cujas actividades 
são necessárias à produção dos trabalhos característicos que esse 
mundo e talvez também outros, definem como arte. Os membros 
dos mundos da arte coordenam as actividades através das quais 
o seu trabalho é produzido referindo-se a um corpo de 
entendimentos convencionais incorporados na prática comum e 
nos artefactos usados com frequência. As mesmas pessoas 
cooperam repetidamente, até rotineiramente, de modos 
semelhantes para produzir obras semelhantes, para que 
possamos pensar o mundo da arte como uma rede de ligações 
cooperativas estabelecida entre os participantes (Becker, 1982: 
34). 

 

A dimensão social da arte resulta, pois, do facto de ser criada por redes de 

relações de pessoas que actuam juntas e propõe um quadro de referência que permite a 

                                                                                                                                                                          

tornam habitus a estrutura e a situação da classe a que pertencem e “acabam por desejar o que é 
necessário ou possível dentro da sua condição social” (Monteiro, 1991: 121); insiste em provar a 
adequação da sua teoria a episódios da realidade (Cf. Monteiro, 1991: 122). Os críticos de Bourdieu, aqui 
representados por Monteiro, apontam o facto de o sociólogo não propor ou prever uma solução alternativa 
às homologias, dizem a hipótese não explica interesses ou objectivos contraditórios por uma pessoa e 
classe social, defendem que os dados em que Bourdieu se sustentou permitem outras leituras, como a 
crescente heterogeneidade do público (mais jovem, mais diferenciado nas atitudes, composição social, 
níveis de interesse e competência em relação às artes (Cf. Baptista, 1992; Monteiro, 1996). Na sua crítica 
à investigação de Bourdieu no campo artístico, Monteiro cita Rancière que nota o esforço para substituir o 
filósofo-rei e construir o “império do sociólogo”. 
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análise das formas de acção colectiva (sujeitas a convenções). Os mundos da arte 

afectam, de igual modo, a criação e a recepção das obras de arte, permitindo uma 

aproximação às artes através dos métodos sociológicos. “Não é uma abordagem que 

produza julgamentos estéticos, embora seja uma tarefa que muitos sociólogos da arte 

definiram como sua. Em vez disso, produz um entendimento da complexidade das redes 

de cooperação através das quais a arte acontece” (Becker, 1982: 1). 

Tal como as artes não são produção individual de um artista, também a sua 

recepção se integra num processo de construção de identidade colectiva. Monteiro 

utiliza os contributos de DiMaggio (1987), que demonstra o processo de construção de 

uma elite social através da instituição da Orquestra Sinfónica de Boston e do Museu de 

Belas Artes pelos herdeiros dos comerciantes; e de Hennion (1985), que aponta a 

análise aos pequenos grupos sociais como alternativa à linha de investigação de 

Bourdieu. Conclui Monteiro, recorrendo a Hennion: “O social não é uma série de 

estratos sociais estabelecidos a priori e que a arte deveria reflectir; é um conjunto de 

forças que não se conhecem e que procuram reunir-se em reagrupamentos frágeis e 

variáveis (Monteiro, 1991: 131)109.  

Monteiro nota “que o próprio DiMaggio considera desde logo ser insuficiente e 

enganador estudar apenas a forma como a estrutura social influencia as classificações 

artísticas e, consequentemente, os consumos das artes, sem atender às “características 

dos sistemas de produção em que a arte é produzida e distribuída” (Monteiro, 1996: 

172). Além de criadores e consumidores individuais, devem ser estudados110 os 

intermediários (que podem ser os próprios artistas, mas também galeristas, Estado, 

escolas ou programadores/directores artísticos), defende DiMaggio.  

                                                           
109 Na perspectiva de Hennion, uma sociologia da mediação nunca deve dissociar o universo das obras do 
universo social, como se fossem campos estanques, mas antes incluir no objecto de investigação a 
intervenção dos actores para separar as duas realidades e atribuir-lhes os factores que os ligam. A 
sociologia da mediação deverá ainda seguir as operações da selecção progressiva dos grandes momentos 
da história da arte e interrogar-se sobre a formação em simultâneo de obras e de sistemas de apreciação, 
dos meios e das palavras especializadas que permitem a sua qualificação (Cf. Heinich, 2001: 67). 

Sublinhamos a actualidade do reparo de Monteiro: “Os inquéritos realizados em Portugal sobre a forma 
como as pessoas se relacionam com as artes são muito poucos” mas apontam no sentido da “substituição” 
das pessoas pelos papéis que desempenham no contexto de uma cultura de status. Aliás, os sujeitos 
variam cada vez mais entre vários papéis com diferentes referências culturais. Ainda segundo Monteiro, 
os inquéritos realizados em 1987 e 1988 aos públicos dos teatros lisboetas, revelaram: investimentos 
diversificados mas organizados em torno de diferentes teatros; independência face aos hábitos dos pais; 
predomínio da juventude e do grupo estudantes-professores (semelhante ao que acontece noutros países). 
110 O autor propõe um estudo da construção dos ACS como produtores de classificações locais e que varia 
ao longo de quatro dimensões analíticas: diferenciação, hierarquização, universalidade e fronteiras rituais 
(Monteiro, 1996: 174). 
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Reiteramos que o campo da programação artística abrange simultaneamente o da 

política, o das artes e o da economia. Ao posicionar-se entre o emissor/artista/produtor, 

a montante, e o receptor/público/consumidor, a jusante, o programador está no epicentro 

de um sistema de apresentação de obras de arte, com articulação com a educação, a 

inserção social, a prática artística, entre outros campos que para ali confluem.  

O programador como intermediário cruza mundos já existentes, pondo-os em 

relação recíproca, de acordo com os relatos dos entrevistados para esta investigação. 

 

À relação entre o gosto cultural e o nível de educação111, mais do que o poder 

económico de Bourdieu, contrapõe DiMaggio uma forma simbólica de identificação 

ritual e um meio de construção de relações sociais. A partilha de bens ou gostos “ajuda 

a estabelecer redes de relações de confiança que facilitam a mobilização de grupo e a 

obtenção de recompensas sociais como cônjuges desejáveis ou empregos com prestígio” 

(DiMaggio, 1987: 443)112. Neste sentido, o gosto é entendido como “uma forma de 

                                                           
111 Partindo de estudos interpretados no sentido de as “necessidades culturais” serem produto da 
educação, Bourdieu propõe que todas as práticas culturais e as preferências em género literário “estão 
estreitamente ligadas ao nível de instrução (medido no título académico ou no número de anos de estudo) 
e secundariamente na origem social. O peso relativo da educação familiar e da educação escolar varia 
segundo o grau em que as diferentes práticas culturais são reconhecidas e ensinadas pelo sistema escolar” 
(Bourdieu, 1979: i).  

DiMaggio admite que o tipo de escolaridade é um elemento mais importante na relação com as artes do 
que o rendimento económico; mas também aponta diferenças entre os sistemas de educação de 
perspectiva técnica ou humanística. Estes últimos “tendem a sublinhar a transmissão de familiaridade 
com cânones artísticos, vista como importante para a socialização das pessoas e o estatuto do cidadão” 
(inquérito Altieri e Marinis citado por Monteiro, 1996: 175). 
112 DiMaggio reconhece que a proposta de Bourdieu é aplicável numa situação de dimensões sociais e 
géneros artísticos eram claramente distintos e congruentes com os níveis de riqueza, educação e 
influência política. Começa por propor que o gosto pela cultura erudita ou “capital cultural” concorre para 
o estabelecimento de relações com pessoas de elevado estatuto social; ter capital cultural está relacionado 
com resultados no processo de aquisição de estatuto; pessoas com uma ampla rede de contactos 
apresentam gostos culturais mais diversificados; a variedade de géneros artísticos consumidos está 
relacionada com a sua posição sócio-económica; as pessoas com maior nível de mudança na sua vida 
participam em maior número de formas culturais (do que outras, sob condições equiparadas, mas com 
menor factor de mudança).  

Depois, nota: os adultos da classe média deparam-se com maior variedade de situações e que lhes permite 
desenvolver uma capacidade de circulação em meios culturais mais diversificados, adoptando gostos de 
acordo com as diferentes interacções e contextos. O mesmo acontece em países, regiões ou etnias que 
estão a passar por uma situação de amplificação do contacto entre ocupante e ocupado. Do mesmo modo, 
um trabalhador manual casado com uma executiva poderá apresentar conhecimentos mais abrangentes de 
política e economia quando conversa com os amigos da mulher do que quando fala com colegas de 
trabalho, onde podem ser preferidas as conversas sobre desporto, e ainda incutir interesse por práticas 
artísticas nos filhos (Cf. DiMaggio, 1987: 443-445).  

Por fim, conclui que cada indivíduo assume, cada vez mais, ao longo da vida, diferentes papéis e em 
diversas referências culturais; “os papéis sociais substituem as pessoas como portadores das culturas de 
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identificação ritual”, um marcador de identidade que permite estabelecer e desenvolver 

relações sociais, ao contrário da barreira social que poderia representar em Bourdieu113. 

Sem depreciar as conclusões do sociólogo francês ressalvamos, todavia, que também se 

verifica uma imensidão de gostos diferentes em pessoas de habitus semelhantes. 

Na oposição de Bourdieu, o vulgar divertimento e o sagrado cultural, 

exteriorizações do consumo popular e do gozo artístico das elites, constituem uma 

predisposição para comprovar “uma função social de legitimação das diferenças 

sociais” (Bourdieu, 1979: viii). Além de dimensão de relação, a disposição estética “é 

também uma expressão distintiva de uma posição privilegiada no espaço social cujo 

valor distintivo se determina objectivamente pela relação a expressões engendradas a 

partir de diferentes condições” (Bourdieu, 1979: 59)114. Por outro lado, prossegue: “a 

ideologia é uma ilusão interessada, mas bem fundada. Os que invocam a experiência 

contra o saber têm por si toda a verdade da oposição entre a aprendizagem familiar e a 

aprendizagem escolar da cultura” (Bourdieu, 1979: 81).  

O conceito de distinção é, por fim, explicado do seguinte modo: “o proveito 

simbólico que persegue a apropriação material ou simbólica de uma obra de arte mede-

                                                                                                                                                                          

estatuto” (DiMaggio, 1987: 445). Devemos sublinhar que, tal como não deixaram de existir identidades 
definidas e estáveis, também a exposição a diferentes formas de organização familiar, social e económica 
não revela uma vivência pré-definida com as artes. A “erosão” das delimitações culturais resulta de 
múltiplos factores: carácter crescentemente global das sociedades (a alta sociedade de Boston ganhou 
expressão a nível nacional); as regras das empresas e organizações foram progressivamente sendo 
adoptadas em detrimento das tradições da comunidade; a emergência de mundos da arte autónomos e 
competitivos; o aumento da frequência do ensino superior; a consolidação dos Estados modernos e a 
progressiva influência dos princípios de classificação com o desenvolvimento das indústrias da cultura 
popular (Cf. DiMaggio, 1987: 452-453).  

Os princípios de classificação resultam de convenções espácio-temporais de géneros artísticos, 
organizados por DiMaggio em quatro dimensões: diferenciados, hierárquicos, universais e fronteiras 
rituais. O autor formula, para cada dimensão, hipóteses que se inscrevem na teoria do gosto e da formação 
de géneros ligada a dada estrutura social. De novo, os factores sócio-estruturais influenciam a procura de 
informação cultural, o seu modo de organização e de classificação das obras de arte em géneros rituais. O 
artigo articula a produção de géneros artísticos com “três princípios de mediação (distribuição) que 
operam ao nível do sistema das indústrias culturais”: comercial, profissional e administrativo (Cf. 
DiMaggio, 1987: 447-452). 
113 O sociólogo aponta o sentido duplo da expressão “gosto” como justificativo da “ilusão da geração 
espontânea que tende a produzir esta disposição cultivada”. O gosto apresenta-se em simultâneo enquanto 
“faculdade de julgar os valores estéticos de modo imediato e intuitivo” e “capacidade de discernir os 
sabores próprios aos alimentos que implica a preferência por alguns entre eles” (Bourdieu, 1979: 109). 
Para simplificarmos: decidir e preferir. 
114 Esteves aponta que o efeito de distinção é inscrito pela lógica binária do poder no domínio da política, 
alastrando a todas as áreas do simbólico, incluindo o espaço e o tempo, dos quais dá exemplo as 
cerimónias públicas /rituais políticos e os alinhamentos dos espaços de informação televisiva. Dispositivo 
de classificação e, em simultâneo, unificador e exclusivo, o efeito de distinção tem origem no homem, 
dependendo do elemento humano a continuidade ou alteração dos sentidos do mundo (Esteves, 1998: 
430). 
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se pelo valor distintivo desta obra pela raridade da sua disposição e a competência que 

requer e que ordena o modo da sua distribuição entre as classes” (Bourdieu, 1979: 

253)115. 

Bourdieu ainda nota que a formação da opinião está relacionada com os 

instrumentos de percepção e de expressão disponíveis e do acesso que diferentes grupos 

têm a estes instrumentos. Lembramos que a sua percepção e expressão é influenciada 

pela disposição de tempo livre e pelo capital cultural construído. As restrições no acesso 

à divulgação de opinião encaminham os membros das classes dominadas para uma 

estrutura que assegure a representação da classe, como um sindicato ou partido político. 

“Têm necessidade de partidos percebidos como organizações permanentes orientadas 

para a conquista do poder e propondo aos seus militantes e aos seus eleitores não 

somente uma doutrina mas um programa de pensamento e acção, pedindo em 

consequência uma adesão global e antecipada” (Bourdieu, 1981: 4-5). 

Poderíamos, a título de exercício, olhar para a sociedade portuguesa e tentar 

comprovar esta ideia de Bourdieu: os membros de classes dominantes conseguem 

exprimir-se efectivamente e adquirir representatividade até nos meios de comunicação 

social através de associações, grupos de pressão ou movimentos cívicos, enquanto os 

membros de classes dominadas têm de procurar nos partidos os meios de alcançar 

visibilidade mediática como instrumento de divulgação das suas propostas? Até que 

ponto aceitaremos a generalização? E até que ponto a acessibilidade do espaço virtual 

virá alterar este padrão? 

A substituição dos termos “classe”, “dominado”, “dominante” pela expressão 

“posicionamento social” não altera o que tem vindo a ser repetidamente afirmado por 

Bourdieu: o poder joga-se entre duas ou mais partes; a homologia é um dos elementos 

do poder simbólico (forma transfigurada de outras formas de poder). Um terceiro vector 

essencial à proposta do sociólogo é o conceito de habitus, acima aflorado, e que 

designa:  

 

                                                           
115 A permanente e inalterável reprodução das configurações sociais será uma das condições e 
consequências deste sistema de correspondências. Ressalvando que as propostas de Bourdieu se aplicam 
às sociedades pré-capitalistas, não podemos deixar de subscrever a referência de Monteiro, segundo a 
qual, o conceito de arte para o sociólogo está associado a uma estética erudita (Cf. Monteiro, 1991: 127). 
Bourdieu esquece que as artes, já na década de 70 quando escreveu La Distinction, atravessavam um 
contexto de encruzilhada entre alta e baixa cultura, para recorrer à terminologia de Adorno, e a crescente 
heterogeneidade dos públicos/consumidores de artes em resultado de uma mais intensa mobilidade social. 
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aprendizagem necessária para adquirir o corpus de 
conhecimentos específicos (teorias, problemáticas, conceitos, 
tradições históricas, dados económicos, etc.) produzidos e 
acumulados durante o trabalho político dos profissionais do 
presente ou do passado ou de capacidades mais gerais como o 
domínio de determinado idioma e uma certa retórica política, a 
do tribuno, indispensável nas relações com os profanos, ou a do 
parlamentar, necessária nas relações entre profissionais 
(Bourdieu, 1981: 5-6). 

 

Daqui, será possível inferir que a entrada nos meandros da política, tal como nos 

da arte, requer competências específicas, em virtude da concentração dos meios de 

produção estar, cada vez mais, nas mãos de profissionais. Estes travam uma luta 

simbólica que visa a conservação ou a transformação do mundo social através da 

conservação ou da transformação da própria visão do mundo social e dos princípios de 

divisão deste mundo. O autor considera, pois, que a lógica da conquista do poder, 

mobilizadora do maior número de pessoas, manipula a produção de ideias no mundo 

social. 

 

Adquire a forma de uma luta para o poder propriamente 
simbólico fazer ver e acreditar, predizer, prescrever, dar a 
conhecer e fazer reconhecer, que é inseparavelmente uma luta 
pelo poder sobre “os poderes públicos” (as administrações do 
Estado). Nas democracias parlamentares, a luta para conquistar 
a adesão dos cidadãos (o seu voto, contribuições, etc.) é também 
uma luta para manter ou subverter a distribuição do poder sobre 
os poderes públicos (ou, se preferirmos, pelo monopólio da 
utilização legítima dos recursos políticos objectivados, direito, 
exército, polícia, finanças públicas, etc) (Bourdieu, 1981: 8). 

 

Assim sendo, a inacessibilidade da cultura política ao maior número de pessoas 

reside na complexidade das relações sociais que constituem esse campo específico. O 

grau de complexidade e de diferenciação social aumenta nas sociedades capitalistas 

onde, apesar de todos os estudos, não existem modelos acabados que garantam uma 

padronização entre educação, situação sócio-económica e consumo cultural. A 

sociedade contemporânea, altamente complexa e diferenciada, dispõe de mecanismos de 
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passagem entre os sectores: dinheiro, poder e influência segundo Parsons, sexo para 

Freud, amor e verdade de acordo com Luhmann116. 

Os sistemas sociais, que expressam a lógica de funcionamento das sociedades 

contemporâneas, diferem dos campos no sentido em que nestes “não é pertinente a 

separação da sociedade e dos homens, nem os campos sociais constituem qualquer 

dispositivo destinado a pôr (a posteriori) estas duas entidades em contacto. Os campos 

sociais são contextos de sociabilidade nos quais os indivíduos e a sociedade são uma e a 

mesma matéria” (Esteves, 1998: 136-137). Desta forma, se para Bourdieu existe uma 

relação de constante tensão entre homem, sociedade e representação, já Luhmann 

aponta formas de passagem entre os sistemas. Por exemplo, o dinheiro poderá ser um 

meio de troca para conquistar posição social. 

Os novos meios de comunicação, sobretudo a Internet, enquanto instrumentos de 

percepção e de expressão, facilitam este trânsito e contribuem para a universalização do 

estético do mesmo modo que para a relativização da dicotomia entre a alta cultura e a 

cultura de massas (Cf. Monteiro, 1991: 127). Uma gravação digital é cada vez mais 

frequentemente partilhada com “o mundo” através do computador, contornando os 

tradicionais agentes de mediação (empresas de relações públicas, editoras, meios de 

comunicação social), adquirindo representação em meios de expressão conotados com a 

cultura erudita ou a dominação social (por exemplo, a publicação de críticas no jornal 

ou ser convidado para uma apresentação em determinada sala). O consumo de arte é, 

por intervenção dos novos media, cada vez menos passivo e com um grau de 

informalidade maior do que esperava Bourdieu e quase toda a Escola de Frankfurt. 

A multiplicação de pontos emissores seria determinante para, no que respeita à 

integração social e propriedade cultural, alterar o cenário retratado por Bourdieu. 

Sublinhamos o trecho de DiMaggio:  

 

Se a forma dominante de capital cultural (que fornece um 
conjunto de símbolos comuns) se está a tornar num conjunto 
difuso de recursos culturais díspares – isto é, se a autoridade se 
tornasse tão descentralizada como as artes e literatura, moda e 
cozinha – então deveríamos ser capazes de prever qual, se é que 
existe, o efeito que isto possa ter sobre a integração social e os 

                                                           
116 A análise do poder, no contexto da obra de Luhmann (1927-), integra a teoria da formação dos 
sistemas, a teoria da evolução e a teoria dos media simbolicamente generalizados. Sobre este último em 
particular ver Esteves, cap.XI (1998). 
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padrões de desigualdade na propriedade cultural (DiMaggio, 
1991: 59). 

 

Não podemos deixar de sublinhar que, em 1987, também DiMaggio entendia 

que a arte constituía uma “moeda comum”, uma forma de distinção mesmo nas relações 

da contemporaneidade (o que podemos comprovar pelos usos da moda, gastronomia e 

desportos). Contudo, as referências culturais também ajudam a formar relações sociais, 

ao processo de movimentação social. “DiMaggio vai ao mesmo tempo tentar ouvir o 

que se passa no mundo desse grande Outro constituído pelas artes e tentar compreender 

as suas relações com os restantes sectores da vida social” (Monteiro, 1996: 163). 

Pelos motivos acima enunciados, Monteiro defende que as propostas teóricas de 

DiMaggio se adequam melhor ao momento em que nos encontramos, que poderia ser 

caracterizado como um atenuar comparativo da intensidade das classificações rituais e 

hierárquicas, também designada de “desclassificação cultural” do mundo ocidental 

(DiMaggio, 1987: 452).  

 

 

III.2. Discursividade do programador 

 

O programador cultural não ignora que quando se manifesta sobre arte ou 

políticas culturais, a sua opinião é interpretada como a de um especialista ou de um 

agente do campo com informação privilegiada, conforme referiu na entrevista que nos 

concedeu João Fernandes, do Museu de Serralves. Por outro lado, tem em conta que ao 

pronunciar-se compromete sempre a entidade em que se insere, mesmo quando 

explicitamente delimita áreas de intervenção. 

O capital delegado pela entidade artística nos seus directores, do mesmo modo 

que os partidos delegam nos candidatos ou a Igreja nos sacerdotes, é resultado de uma 

transferência limitada e provisória de um capital que pertence integralmente à 

instituição. Referindo-se ao campo da política, Bourdieu destaca “o partido que, pela 

acção dos seus quadros e militantes, acumulou ao longo da história um capital 

simbólico de reconhecimento e de fidelidades e que foi construído para e através da luta 

política” (Bourdieu, 1981: 19). O carácter cumulativo do reconhecimento simbólico 
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também se verifica nos teatros, o que contribui para modelar as expectativas dos 

espectadores. Ou seja, todas as produções com intérpretes de renome internacional que 

passaram pelo Teatro Nacional São Carlos ou músicos que se apresentaram na 

Gulbenkian levam os seus frequentadores habituais a esperar determinados padrões de 

qualidade.  

A figura investida do capital da instituição no porta-voz coincide, não raras 

vezes, com a do líder. As instituições de carácter cultural, tal como as políticas, operam 

uma transferência da autoridade e prestígio para os seus administradores, directores e, 

elo seguinte na cadeia hierárquica, programadores ou directores artísticos. “A aquisição 

de um capital delegado obedece a uma lógica muito específica: a investidura, acto 

mágico de instituição através do qual o partido consagra oficialmente o candidato 

oficial a uma eleição e que assinala a transmissão de um capital político” (Bourdieu, 

1981 : 19).  

A capacidade de afirmação do programador deriva do facto de se apropriar da 

palavra dos “profanos”, do seu silêncio, mas também da força do grupo que lidera. “O 

campo político é por conseguinte o lugar de uma competição pelo poder que se alcança 

através de uma concorrência entre os profanos, ou melhor, para o monopólio de falar e 

de agir em nome de uma parte ou da totalidade dos profanos” (Bourdieu, 1981: 13), 

concluía o sociólogo. Ao proferir as “palavras de ordem”, o porta-voz leva a acreditar 

que é possível realizar o que pronunciou e, deste modo, tornar reconhecíveis as divisões 

do mundo social. Porque “dizer é fazer”, a palavra política compromete o grupo 

proponente e, neste sentido, equivale a um acto. 

A delegação, acto em que um mandante doa ao mandatário o poder de o 

representar, de agir em seu lugar, é quase como uma procuração de plenos direitos. 

Neste processo, o grupo constrói-se como tal, adquirindo membros permanentes e 

carácter de permanência no sentido oficial. Para existir oficialmente, o grupo deve ter 

um órgão permanente de representação, dotado de plenos poderes de acção, capaz de se 

substituir ao verdadeiro grupo, feito de indivíduos separados e isolados, e em renovação 

constante, que perdem força quando falam ou agem por eles mesmos. 

Bourdieu aponta a relação de metonímia entre o representante e o grupo, em que 

o primeiro é a voz do segundo, é o corpo dos seus mandantes. Desta forma, a pessoa 

colectiva ganha uma dimensão moral, tal como se fosse um agente social. O sociólogo 

classifica a delegação como um acto de magia. 
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Por conseguinte, esta espécie de acto originário de constituição, 
no duplo sentido filosófico e político, que representa a 
delegação, é um acto de magia que permite fazer existir o que 
era apenas uma colecção de pessoas plurais, uma série de 
indivíduos justapostos, sob a forma de uma pessoa fictícia, uma 
corporatio, um corpo místico incarnado num corpo social, ele 
mesmo transcendente aos corpos biológicos que o compõem 
(“corpus corporatum in corpore corporato”) (Bourdieu, 1984b: 
51). 

 

Falar em nome de um grupo ou de uma área artística é uma tarefa associada à 

delegação. Nela está implícito, e em estado potencial, uma certa usurpação que consiste 

na possibilidade de falar “em nome de”. Contudo, esta usurpação é atenuada através da 

diluição do mandatário no grupo, o que aprofunda a identificação entre ambos117. 

Bourdieu nota a operação de transformação do próprio mandatário em sagrado, 

apontada por Nietzsche em O Anti-Cristo, como intérprete necessário de uma 

necessidade por si criada. O intérprete/porta-voz dispunha de um efeito de oráculo, em 

nome do qual falava. Este constitui um desdobramento da personalidade: a 

personalidade individual anula-se em prol de uma pessoa moral transcendente. O 

processo que subjaz à autoridade do porta-voz, tal como do político, do sacerdote ou do 

programador quando este justifica as suas escolhas de programação, implica uma 

metanóia, isto é, uma conversão de um indivíduo singular numa instituição. O efeito de 

oráculo implica ainda um grau de performatividade, que lhe confere autoridade para 

exercer um reconhecido constrangimento sobre o grupo, uma violência simbólica, sobre 

cada elemento isolado (Bourdieu, 1984b: 52).  

 

 

Tal como já foi referido na definição de campo, o círculo da legitimidade é 

construído. O capital social118 depende da amplitude da rede de contactos e do capital 

                                                           
117 Bourdieu inclui esta citação de Hobbes: “Uma multidão de homens é transformada em uma pessoa 
quando é representada por um só homem ou pessoa, de maneira a que tal seja feito com o consentimento 
de cada um dos que constituem essa multidão. Porque é a unidade do representante, e não a unidade do 
representado, que faz que a pessoa seja una. E é o representante o portador da pessoa, e só de uma pessoa. 
Esta é a única maneira como é possível entender a unidade de uma multidão” (Hobbes, 2002: 139). 
118 “O capital social é o conjunto dos recursos actuais ou em potência vinculados à existência de uma rede 
duradoura de relações mais ou menos institucionalizada de interconhecimento e de inter-reconhecimento; 
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económico, cultural e simbólico de cada um dos membros desta. A rede de ligações 

resulta de um trabalho de investimento social, consciente ou inconsciente, que visa a 

obtenção de resultados materiais ou simbólicos, logo úteis, a curto ou a longo prazo. 

Fundam-se sobre trocas materiais e simbólicas e a sua perpetuação supõe o 

reconhecimento desta proximidade. Cada membro do grupo torna-se avaliador e 

guardião dos limites do mesmo. Os grupos instituídos delegam o seu capital social em 

todos os seus membros, mas em níveis muito desiguais (Bourdieu aponta os casos do 

laico e do Papa na religião católica e o do militante base e do secretário-geral nos 

partidos políticos); o capital colectivo pode ser individualizado num agente singular que 

o concentra e que pode exercer sobre o grupo o poder que o grupo lhe permite 

concentrar.  

Bourdieu fala de um desvio do capital que sustenta a representação. “Os 

mecanismos da delegação e representação (….) que se impõem – sem dúvida com maior 

rigor quando o grupo for mais numeroso – como uma das condições da concentração do 

capital social (…) encerram assim o princípio do desvio de um capital que fazem 

existir” (Bourdieu, 1980: 3). Este capital político assume um carácter simbólico 

semelhante à crença e ao reconhecimento119. “O que é investido de um capital de 

função, equivalente à ‘graça institucional’ ou ao ‘carisma da função’ do padre, pode não 

ter qualquer outra ‘qualificação’ além da concedida pela instituição através do acto de 

investidura” (Bourdieu, 1981 : 19). A instituição investe em quem nela investiu e, em 

última instância, é a instituição enquanto órgão que controla o acesso à notoriedade 

pessoal ao distribuir as posições com maior visibilidade ou ao validar as nomeações 

para candidatos políticos. À medida que se intensifica a profissionalização, do 

programador ou do político, e através das tarefas burocráticas, a luta pelo poder de 

mobilização acontece em dois níveis: entre os profissionais e pela elaboração dos 

princípios de divisão do mundo social.  

                                                                                                                                                                          

ou, de outro modo, à pertença a um grupo, enquanto conjunto de agentes não dotados de propriedades 
comuns (passível de percepção por um observador, por terceiros ou pelos próprios) mas também unidos 
por ligações permanentes e úteis” (Bourdieu, 1980: 2). 
119 Bourdieu recorre à imagem das operações de crédito, para referir que o poder simbólico político 
resulta do poder doado a quem o exerce. Constitui uma operação de crédito, “uma fides, uma auctoritas” 
(Bourdieu, 1981: 14), que institui confiança em quem é depositado o crédito, sendo esta alimentada da 
representação e crença de quem atribui o poder. Contudo, a relação de mandatário que o une aos seus 
mandantes fica estipulada num contrato racional, o programa. 
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O reconhecimento social dos pares resulta de um capital de autoridade, 

conhecimentos teóricos e práticos adquiridos, do valor distintivo do seu trabalho e da 

originalidade reconhecida colectivamente à contribuição do programador. A qualidade e 

a diversidade das propostas artísticas foram os elementos mais referidos pelos 

entrevistados como valorizáveis numa programação, admitindo de igual modo a 

importância do reconhecimento de públicos pelos critérios por si definidos. 

  

O reconhecimento socialmente assinalado e garantido por um 
conjunto de sinais específicos de consagração que o grupo 
atribui a cada um dos seus membros é em função do valor 
distintivo dos seus produtos e a originalidade (na acepção da 
teoria da informação) colectivamente reconhecida pelo 
contributo que dá aos recursos científicos já acumulados 
(Bourdieu, 1976: 93).  

 

A autoridade científica é, segundo Bourdieu, uma espécie particular de capital 

que pode ser acumulada, transmitida e reconvertida noutros tipos de capital. O primeiro 

a fazer uma descoberta ou a iniciar um programa acumula um capital de autoridade 

atribuído pela prioridade. Assim, mas não obrigatoriamente, desfruta de maior 

visibilidade, distinguindo-se dos colegas-opositores. A visibilidade de um nome varia 

em função da posição que ocupa na série e da sua visibilidade intrínseca, que resulta do 

facto que o que já é conhecido apresenta mais possibilidades de ser retido. A tendência 

de deixar para outros o primeiro lugar cresce à medida que aumenta o capital possuído, 

uma vez que o lucro simbólico automaticamente assegurado para quem o possui 

também sobe, independentemente do nível de nomeação (Bourdieu, 1976: 94). Quer 

isto significar que o receio da concorrência decresce quanto mais consolidada está a 

posição numa determinada área de actividade. A oposição entre as estratégias de 

conservação e as estratégias de subversão tende igualmente a enfraquecer à medida que 

a homogeneidade do campo cresce e em que é reduzida a probabilidade das grandes 

revoluções periódicas para proveito das inumeráveis pequenas revoluções permanentes. 

O segundo motivo da luta pelo poder de mobilização, a um nível externo ao 

grupo profissional em que se insere, caracteriza o círculo de legimitidade e será 

analisado na próxima secção. “O poder de produzir, impor e inculcar a representação 

legítima do mundo social é um dos desafios da luta de classes no campo político” 

(Bourdieu, 1976: 101).  
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O titular do poder tem conhecido diversas designações ao longo do tempo 

(senhor, rei, caudilho, governante) aproximando-se progressivamente do indivíduo, por 

exemplo sob designação em processo de consecutiva afirmação. 

Citando Rosenstiehl e Petitot, Deleuze e Guattari chamam a atenção para uma 

falsa multiplicidade que afecta a estrutura do poder, em virtude da partilha de um 

elemento por vários outros, em detrimento de uma maior independência entre eles. 

Teoremas de ditadura ou, voltando à metáfora do rizoma, o princípio das árvores-raízes. 

Os sistemas acentrados são a solução encontrada para o problema, “onde a comunicação 

se faz de um vizinho a um vizinho qualquer, onde os caules ou canais não preexistem, 

onde os indivíduos são todos intermutáveis, definem-se apenas por um estado em tal 

momento, de tal maneira que as operações locais se coordenam e que o resultado final 

global se sincroniza independentemente de uma instância central” (Deleuze e Guattari, 

1976: 41). Mas não se pense que estamos a falar de uma anarquia. “Os rizomas também 

têm o seu próprio despotismo, a sua própria hierarquia (…). Há nós de arborescência 

nos rizomas, rebentos rizomáticos nas raízes. Muito mais, há formações despóticas, de 

imanência e de canalização, próprias dos rizomas”(Deleuze e Guattari, 1976: 49-50). 

A imagem de uma raiz ou de uma rede transmite um modelo de proliferação, que 

se expande em várias direcções em simultâneo, “fomentando a colectivização do autor e 

do leitor, já que os jogos de agenciamento podem partir de qualquer um” (Fernandes, 

2003: 161). Esta colectivização não implica uma perda da autoridade, mas antes uma 

transformação das suas características, no sentido de uma responsabilidade partilhada e 

da recepção de leituras críticas.  

Na Idade Média, “autor é o nome que ganha autoridade”. O termo não designa a 

pertença ou propriedade literária mas antes “a legitimidade advinda de uma prática 

continuada e efectivada – nem todo o escritor é autor – e de um reconhecimento 

legitimador do nome por parte de outros escritores” (Babo, 1993: 14). Fernandes 

relaciona o conceito de autoridade à cultura medieval e à autoria. “Porque quem escreve 

fá-lo apoiado em autoridades. Mesmo se as ideias apresentadas sejam suas, não há 

grande margem para a valorização da criatividade do autor e muito menos existe a 

noção de propriedade de um texto” (Fernandes, 2003: 60). 

Foucault apresenta a seguinte definição de autor: “é uma espécie de foco de 

expressão, que, sob formas mais ou menos acabadas, se manifesta da mesma maneira, e 

com o mesmo valor, nas obras, nos rascunhos, mas cartas, nos fragmentos, etc” 
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(Foucault, 1969b: 53-54). A transmissão dos valores vigentes na sociedade tem na 

escrita de autor um veículo consolidado. O autor deve ater-se à tradição através do 

recurso à citação. “A pouco e pouco, vai-se formando um corpus literário essencial à 

manutenção da doutrina institucional. O peso da palavra comunitária subalterniza a 

expressão individual” (Fernandes, 2003: 62). 

Recordamos a existência de duas fases na autoridade medieval: por um lado, 

uma divulgação de mensagens e transmissão de conhecimento com base na oralidade; 

por outro lado, a expansão da literacia, através do registo da cultura laica oral e do 

aumento do número de escolas urbanas. “Mas há que ressaltar uma diferença 

fundamental entre estes dois tipos de ‘uso’ das autoridades. É que os humanistas fazem-

no com um objectivo reformista. Buscam na fonte, nas autoridades, o verdadeiro sentido 

dos textos clássicos, libertando-os das interpretações de que foram sendo alvo no 

período medieval” (Fernandes, 2003: 65). 

A atribuição de valor científico a uma teoria por causa do nome do seu autor 

deixa de fazer sentido no século XVII: “o autor só funciona para dar nome a um 

teorema, a um efeito, a um exemplo, a uma síndroma. Em contrapartida, na ordem do 

discurso literário, e a partir da mesma época, a função do autor não cessou de se 

reforçar: todas essas narrativas, todos esses poemas, todos esses dramas ou comédias 

que se deixava circular na Idade Média num anonimato pelo menos relativo, eis que, 

agora, se lhes pergunta de onde vêm, quem os escreveu”(Foucault, 1971: 22). 

O próprio campo produz uma forma de interesse específico, que nos sectores 

académico e científico passa pela aquisição de autoridade em determinada área120. Na 

arte este predomínio equivaleria ao “fundador” de uma nova técnica ou linguagem e na 

programação cultural a propostas inovadoras ou de qualidade tal que provocariam a 

reverência dos pares. A construção de um factor distintivo, marca da sua unicidade 

                                                           
120 A transposição do reconhecimento de terceiros é resultado da valorização do trabalho do investigador. 
“O que é percebido como importante e interessante é o que tem hipóteses de ser reconhecido como 
importante e interessante pelos outros, por conseguinte é esta indicação que o produz como importante e 
interessante aos olhos dos outros” (Bourdieu, 1976: 90). Daí a tendência para a concentração de 
investigação em temas considerados mais importantes, que potenciam o nível de legitimidade e porque 
qualquer descoberta nestas áreas representa um valor simbólico mais importante. “No campo científico 
assim como no campo das relações entre classes não existe instância legitimadora das instâncias de 
legitimidades; as reivindicações de legitimidade encontram a sua legitimidade na força relativa dos 
grupos cujos interesses exprimem” (Bourdieu, 1976: 92). Logo, quanto mais inserida no tecido social 
estiver a instituição, com significativo apoio em várias áreas de interesses, mais legitimada estará a 
actuação do programador. 
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profissional e da entidade para a qual estão ao serviço é um dos elementos evidenciados 

nas entrevistas que conduzimos junto de 14 directores artísticos portugueses. 

Foucault explica o poder discursivo e a autoridade do programador pelo facto de 

este ser um dos agentes de produção da verdade, transmitida sob o controlo do poder. 

 

A verdade é deste mundo; ela é produzida nele graças a 
múltiplas coerções e nele produz efeitos regulamentados do 
poder. Cada sociedade tem o seu regime de verdade, sua 
“política geral” de verdade: isto é os tipos de discurso que ela 
acolhe e faz funcionar como verdadeiros; os mecanismos e as 
instâncias que permitem distinguir os enunciados verdadeiros 
dos falsos, a maneira como se sanciona uns e outros; as técnicas 
e os procedimentos que são valorizados para a obtenção da 
verdade; o estatuto daquele que têm o encargo de dizer o que 
funciona como verdadeiro (Foucault, 1979: 12). 

 

Ou seja, está em causa uma produção ideológica ligada às formas de hegemonia 

e que tem expressão na lei e na formulação de enunciados. As asserções constitutivas da 

verdade, sedimentadas em doxa, também designada opinião dominante inquestionável 

ou, como preferimos, cânone121, vão veicular e constituir novas formas de hegemonia. O 

predomínio de uma particular forma de arte, a selecção de um artista em detrimento de 

outros, a preferência por uma região ou o desenvolvimento de relações diplomáticas 

através das artes constituem exemplos de escolhas que acabam por ter impactos mais 

amplos, como a perpetuação de hábitos ou o seu incremento como tradições oficiais. 

Um dos componentes da produção do cânone é, segundo a nota de Pinho Vargas, 

a sua difusão, que, por sua vez, tem relação com a autoridade (e com a autoria) do 

programador. O facto de o programador produzir o discurso, torná-lo visível e 

contribuir para a formação de uma narratologia e, em consequência, do cânone, é um 

acto profundamente político e de poder. 

                                                           
121 No ensaio “Cânones Irregulares Sobre o Cânone”, António Pinho Vargas descreve, com base num 
episódio que ocorreu quando era consultor de música do CCB, o modo de actuação da “ideologia do 
cânone”, delimitando padrões e condicionando a programação cultural. O compositor tem uma opinião 
negativa sobre o seu funcionamento porque “é fornecida regularmente pelas publicações que emanam do 
centro com aparato crítico mas conteúdo ideológico, porque parte de preconceitos de toda a ordem 
longamente formados e sedimentados, porque dispensa qualquer autonomia de pensamento e, finalmente, 
porque oprime” (Vargas, 2002: 93).  
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Caberá então ao programador decidir contribuir para a manutenção ou até 

acentuar da hegemonia, ou, conforme foi referido nas entrevistas, procurar formas para 

fomentar o equilíbrio dos cânones artísticos através de uma criteriosa selecção das 

ofertas e uma vigilância constante dos padrões em vigor. 

Pufendorf (1632-1694) associa a autoridade à defesa da utilidade pública, ao 

estabelecer uma afinidade entre o bem e a soberania detida por um governante paciente 

e diligente. “A finalidade da soberania é circular, isto é, remete ao próprio exercício da 

soberania. O bem é a obediência à lei, portanto o bem a que se propõem a soberania é 

que as pessoas obedeçam a ela” (Foucault, 1979: 284). Para o exemplar exercício da 

autoridade, isto é, que melhor defenda a utilidade pública contribui o conhecimento dos 

objectivos a atingir e da disposição para atingi-los. Foucault dá o nome de sabedoria a 

esta capacidade. 

 

 

III.3. Legitimidade e Representação 

 

O princípio da legitimidade constitui uma mera explicação para a desigualdade 

que resulta do exercício do poder, isto é, o facto de uma minoria – os governantes - 

impor as suas vontades a uma maioria – os governados, propõe Ferrero (1988). O autor 

considera que, entre todas as desigualdades humanas, a que mais necessita de 

justificações é a que resulta do domínio de um homem sobre outro. Apresenta quatro 

princípios para o exercício de um poder legítimo: electivo, hereditário, aristo-

monárquico e democrático. “Todos os princípios de legitimidade são, por consequência 

e na maior parte das vezes, instrumentos da razão, de que se servem os homens para 

estabelecer sistemas eficazes de governo” (Ferrero, 1988: 32). Contudo, acrescenta que 

a racionalidade é um elemento acidental, exterior e não substancial, que tanto pode estar 

presente como ausente no momento da aplicação destes princípios de legitimidade. 

Partindo do princípio que o poder é uma manifestação do medo que o homem 

provoca em si mesmo, segundo inspiração hobbesiana, Ferrero refere que, nas suas 

origens, o poder constitui uma forma de defesa contra a anarquia e a guerra. Distingue 

dois tipos de ser humano: o que é dominado – “a maioria dos homens são seres tímidos, 

modestos e passivos que, tendo nascido para obedecer, constituem a matéria plástica em 
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que actua o poder, moldando-a à sua vontade” (Ferrero, 1988: 40); o que é dominante – 

“são uma minoria dotada de uma enorme força vital, são os ambiciosos, os activos, os 

impositivos, que através da acção ou pensamento exteriorizam a sua necessidade de 

personalidade” (Ferrero, 1988: 40). Estes dois tipos de personalidade estão espelhados 

nas figuras bíblicas Abel e Caim. Na sua argumentação, Ferrero explica que os 

princípios de legitimidade visam despojar o poder e os que a ele estão submetidos, 

através da substituição das relações de coacção e força pelas de consentimento e 

consenso. O autor questiona-se, por fim, sobre a facilidade em destruir estes princípios 

da legitimidade. 

Desta forma, Ferrero admite a proposta de Arendt, cujo modelo de poder122 só é 

viável através do consentimento. 

O fenómeno do poder representa o momento original da constituição do espaço 

público, um tema que se relaciona com a actividade política e cívica do ser humano. Ao 

tratar da distinção entre poder e violência123, área central nos estudos de Arendt no final 

da década de 60, a pensadora apresentou a seguinte definição de poder:  

 

O “poder” corresponde à habilidade humana de não apenas agir, 
mas de agir em uníssono, em comum acordo. O poder nunca é 
propriedade de um indivíduo, pertence a um grupo e existe 
apenas enquanto o grupo se mantiver unido. Quando dizemos 
que uma pessoa está “no poder” estamos a referir-nos ao facto 
de esta pessoa encontrar-se investida de poder, por um certo 
número de pessoas, para actuar em seu nome. No momento em 
que o grupo, de onde se originara o poder (potestas in populo, 

                                                           
122 O vocábulo poder encontra equivalente no grego dynamis e no latino potentia. Integra uma dimensão 
de potencialidade, isto é, de possibilidade latente e, por isso, ilimitado e imprevisível. 
123 Ao contrário da força, o poder é sempre um potencial que pode apresentar mutações, dificuldades de 
medida e inflexões no seu sentido (Cf. Arendt, 1958: 251). Tal como a imprevisibilidade dos resultados 
da programação, o rumo do poder apresenta um carácter imprevisível, que assusta os homens e, em 
alguns sistemas, os leva a optar por caminhos como a força ou a violência. Arendt crê que a omnipotência 
humana seria alcançada se o poder dependesse de algo menos que do “acordo frágil e temporário de 
muitas vontades e intenções” (Arendt, 1958: 252). Em suma: o poder só pode prevalecer sem que se 
verifique a violência. Ao conceito tradicional de poder como violência, Arendt propõe o poder como 
consentimento das vontades de homens livres e iguais. 

Arendt explica a relação de proximidade entre poder e violência: o governo pode ser percebido como o 
domínio de um homem sobre outro homem através da violência. Mas sustenta: o poder é um fim em si 
mesmo, alimenta-se de praxis e consolida-se na institucionalização de corpos políticos. A violência é 
relacionada pela pensadora política com a substituição da acção pelo fazer ou pelo fabricar. A denúncia 
da inutilidade da política já é exposta por Adam Smith quando lhe confere a tarefa única de velar pelos 
ricos contra os pobres (Cf. Arendt, 1958: 306, nota 56). 
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sem um povo ou um grupo não há poder), desaparece, “o seu 
poder” também desaparece (Arendt, 1970: 24). 

 

A definição permite-nos extrair as seguintes características do poder arendtiano: 

é do domínio da actividade humana; é do domínio da actividade colectiva; surge quando 

o grupo se junta e desvanece-se quando o grupo se separa, o que nos leva à ideia da 

existência de um momento fundador do poder; um elemento do grupo no poder pode 

falar em nome do conjunto (Cf. Perissinotto, 2004: 118). A dimensão da 

representatividade, ou de uma representação autorizada, está presente neste último 

aspecto. 

Independentemente de factores materiais, o poder surge assim como uma relação 

de possibilidades e não de coisas. Os dois vectores que compõem o poder são a palavra 

e a acção e o resultado da sua actuação conjunta será tanto mais forte quanto mais 

realidades forem reveladas e criadas. 

A convivência entre os homens é, como foi apontado, um factor indispensável 

para alcançar e exercer o poder. Devemos sublinhar que a reunião dos homens na 

modalidade da palavra e na acção resulta na composição de um espaço de aparência. 

Este precede a constituição formal de uma esfera pública e das suas várias formas de 

organização. 

A realização do ser humano enquanto ser de palavra e de acção acontece no 

palco do espaço de aparência e da esfera pública. Mais do que no espaço público, é no 

homem que se constitui o âmago do diálogo e da acção124. As capacidades de 

comunicação e de acção constituem, pois, marcas da essência humana. 

A acção sem discurso não seria na realidade acção, pois depende do segundo 

para se constituir como tal. Quando um homem fala e age, dá-se a conhecer ao mundo e 

aos outros seres humanos. É através das palavras que nos inserimos no mundo, 

apresentando esta inserção contornos de um segundo nascimento. A estreita relação 

entre discurso e acção permite que os homens mostrem as suas identidades pessoais e 

singulares. A revelação do “quem”, como refere Arendt, através do discurso e da acção, 

                                                           
124 A autora recorre à etimologia grega do vocábulo “agir” para sustentar que a acção implica o duplo 
sentido de começo e de realização. Segundo Arendt, na origem de agir estão os verbos gregos archein, 
que indicia começar, ser o primeiro, governar e prattein, no sentido de atravessar, realizar, e acabar. 
Sentido corroborado com as versões latinas agere, com o significado de pôr em movimento ou guiar e 
gerere, com a indicação de conduzir. 
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emerge quando as pessoas convivem simplesmente com outras, sem o objectivo de 

cumprir determinadas intenções. Por oposição ao que atrás foi elaborado, o silêncio e a 

passividade é o reduto de quem se quiser ocultar e impedir ser conhecido. A acção sem 

discurso é, para Arendt, um feito despersonalizado; um mero acto ou meio para atingir 

um fim.  

A coragem de agir e falar veio a merecer a conotação de heroicidade, devido à 

disposição para revelar a individualidade através de uma história contada na primeira 

pessoa. Para Homero um herói seria aquele que tinha participado na aventura de Tróia e 

de quem se podia contar uma história. Igualmente com base no poeta grego, a acção só 

pode ser julgada pelo critério de grandeza, uma vez que extravasa o plano do quotidiano 

e alcança o domínio do único, do original, do extraordinário. 

“A arte política ensina os homens a produzir o que é grande e luminoso – ta 

megala kai lampra, nas palavras de Demócrito; enquanto a polis inspirar os homens a 

ousarem o extraordinário, tudo estará seguro; se sucumbir, tudo estará perdido” (Arendt, 

1958: 257). A grandeza particular de cada acto só pode ser avaliada no âmbito do 

próprio acto e não nos motivos pretendidos ou efeitos alcançados. Cada acto justifica-se 

por si mesmo e só poderá ser determinado no seu próprio contexto. 

A noção aristotélica de energeia, efectividade, resume esta ideia do acto e da 

palavra como as maiores realizações humanas; uma experiência que justifica a ideia do 

“fim em si mesmo”, ou melhor, do meio como fim. É na sequência de associar a palavra 

como energeia e, assim, se aproximar do desempenho do próprio acto, que Arendt 

identifica a política como techné (no sentido de arte), à semelhança da medicina e da 

navegação, mas também do bailado e da representação. Arendt chega mesmo a propor a 

reificação da acção e do discurso através das obras de arte. 

A acção é do domínio do político e este do domínio da vida pública, conforme 

foi atrás referido. Para facilitar a comparação entre as perspectivas grega e moderna do 

público, do privado e do social, que não existia no mundo grego apresentamos uma 

breve descrição do que entendia Arendt por esferas pública e privada. 

Arendt entende por público tudo o que “pode ser visto e ouvido por todos e tem 

a maior divulgação possível” (Arendt, 1958: 64), num primeiro sentido; “o próprio 

mundo, na medida em que é comum a todos nós e diferente do lugar que nos cabe 

dentro dele” (Arendt, 1958: 67), num segundo sentido. O poder da palavra e o exercício 
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da persuasão, através da Retórica, na polis125, são elementos da vida política. Nela 

podiam participar todos os cidadãos com disponibilidade financeira e moral para 

expressar as suas opiniões. Era essencial haver autonomia económica e património para 

garantir as necessidades básicas da família, para que o cidadão possa despender do seu 

tempo e esforço em prol da cidade. 

A esfera privada (oikos) consigna a vida familiar, da casa e da sobrevivência. As 

relações de parentesco e de amizade estão aqui englobadas. É a esfera em que o senhor 

da casa domina os restantes membros (mulher, filhos e escravos) e sobre quem pode 

exercer violência. Movido pela necessidade, o chefe da família devia proteger a prole de 

ameaças internas e externas; a mulher tinha a tarefa de cuidar dos filhos; os escravos 

ajudavam o homem nas tarefas domésticas e na protecção da família. É a esfera da 

desigualdade, em que o senhor da casa exerce um domínio mais absoluto e incontestado 

que o rei ou o próprio tirano. Contudo, está privado da acção política, não se realizando 

totalmente como ser humano. É a posse de riqueza ou de propriedade privada que 

permite ao homem ter estabilidade para se dedicar à causa pública; mas para viver uma 

vida inteiramente privada, o homem terá de ser destituído do que é essencial a uma vida 

verdadeiramente humana na polis. 

A esfera pública (polis) como lugar da afirmação da individualidade do cidadão 

exige que estes sejam em número limitado. Uma “provocação” grega que a 

modernidade começa a inverter, para permitir que chegue a todos (Arendt, 1958: 71). O 

estatuto social e a admiração pública são os novos objectos de consumo privado na 

actualidade. Arendt alerta para o perigo de ser o social, e não o político, que vem 

constituir a esfera pública. Depois de criticar o modelo de comportamento imposto 

como regra para a integração na comunidade de massas, e numa atitude provavelmente 

fundamentada no medo de totalitarismos, a pensadora sustenta que “quanto mais 

                                                           
125 A participação na polis revelava a coragem do homem para abandonar a sociabilidade familiar e 
afirmar os seus pensamentos e ideais perante os pares. Esfera de igualdade e liberdade, que afinal era para 
muito poucos, a participação na polis implica um esforço e até luta entre cidadãos para se afirmarem e 
verem reconhecida a sua individualidade. “Ser visto e ouvido por outros é importante pelo facto de que 
todos vêem e ouvem de ângulos diferentes. É este o significado da vida pública, em comparação com a 
qual até mesmo a mais fecunda e satisfatória vida familiar apenas pode oferecer o prolongamento ou a 
multiplicação de cada indivíduo, com os seus respectivos aspectos e perspectivas” (Arendt, 1958: 72).  

A polis tem uma dupla função: permitir que o cidadão alcance a fama imortal, realizando assim o intento 
com o qual tinha deixado o lar; em virtude da dificuldade de realizar tal façanha, remediar a (eventual) 
banalidade que tanto discurso e acção encerram. 
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pessoas existem, maior é a possibilidade de que se comportem e menor a possibilidade 

de que tolerem o não comportamento” (Arendt, 1958: 58)126. 

Ferrero aponta que nos séculos XIX e XX, autores como Charles Maurras e 

Hans Kelsen, relacionam a legitimidade de um Governo à sua utilidade e à satisfação do 

interesse público, tal como notara Pufendorf a propósito da autoridade. O jurista 

austríaco, citado por Chorão, refere-se ao Direito como “uma técnica de controlo social, 

apta à realização de quaisquer fins e valores e consistente na ordem coactiva da 

conduta” (Chorão, 1991: 155). A coacção é a base do Direito127 para Kelsen, uma 

conclusão semelhante à de Foucault após analisar a percepção da alienação / desatino 

nas sociedades ocidentais em A História da Loucura, assim como dos métodos de 

controlo do corpo em Vigiar e Punir. 

Kelsen tem uma perspectiva estatista, quando considera que a norma jurídica é 

desejada pelo próprio Estado e que este se identifica com o Direito. “O direito é a 

regulação do uso da força, sendo normas primárias do sistema as que prescrevem o acto 

coercivo estatal, e normas secundárias, em rigor supérfluas, as que impõem o 

comportamento cuja inobservância é condição desse acto coercivo” (Chorão, 1991: 

155). Uma ideia corroborada por Max Weber, para quem o Estado “é uma relação de 

                                                           
126 Importa referir aqui o que Arendt chama de confusão entre o social e o político na época moderna. A 
dimensão política deve assegurar as necessidades vitais da sociedade, assim como o livre 
desenvolvimento social, isto é, regula a esfera privada. Tal significa que o político ordena a economia da 
nação (exercício do poder do Estado sobre a família), contrapondo-se à visão grega da economia 
doméstica como baluarte do chefe de família e da política como competência do cidadão na polis. 

A ascensão da esfera social a partir da Idade Moderna veio alterar, mas não esclarecer, o cariz ambíguo 
que desde a Grécia a anima. A uma confluência do social grego, quer na esfera privada das relações 
familiares como na esfera pública da participação na polis, Arendt contrapõe uma protecção da Idade 
Moderna do que é da ordem do íntimo. Os interesses privados dos indivíduos ganham espaço e acabam 
por dominar a esfera pública, nomeadamente com a promoção do labor a uma nova esfera valorativa, 
adquirindo relevância pública, até ao topo da hierarquia da vita activa. 

O espaço social é um espaço pré-político. Nas palavras da autora: “Aquilo a que chamámos antes 
ascensão do social coincidiu historicamente com a transformação da preocupação individual com a 
propriedade privada em preocupação pública. Logo que passou à esfera pública, a sociedade assumiu o 
disfarce de uma organização de proprietários que, em vez de se arrogarem o acesso à esfera pública em 
virtude da sua riqueza, exigiram dela protecção para acumulação de mais riqueza” (Arendt, 1958: 81). 

O que era característico dos escravos na Grécia e Roma, possuir uma vida totalmente privada, passa agora 
para a ordem da acção política. Na sociedade de massas do século XX, “a acção individual de afirmação 
de uma racionalidade discursiva foi absorvida por uma sociedade unitária, que uniformizou o privado e o 
público através da supremacia do social. Contrariamente ao modelo grego de oposição entre o oikos e a 
polis defendido por Arendt, a política passou a preocupar-se com a esfera privada, ou seja, o social 
privado adquiriu um estatuto de acção política” (Antunes, 2004). 
127 A teoria jurídica kelsiana separa as categorias do Ser (Sein) e do Dever Ser (Sollen), inscrevendo-se o 
Direito nesta última. As normas jurídicas são positivas, isto é, não podem extrair-se da natureza das 
coisas, e estão organizadas num sistema hierárquico. 
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domínio de homens sobre homens, suportada por meio de violência legítima” (Weber, 

1919: 9). A esfera da política vai permitir que os homens neste meio, ainda segundo 

Weber, experimentem um sentimento de poder e de influência sobre os restantes ao 

manejar os fios de acontecimentos historicamente significativos. 

Já Arendt manifesta oposição a uma concepção utilitarista de poder, preconizada 

numa muito citada definição de Max Weber: “Em geral, entendemos por ‘poder’ a 

possibilidade de que um homem, ou um grupo de homens, realize sua vontade própria 

numa acção comunitária até mesmo contra a resistência de outros que participam na 

acção” (Weber, 1946: 211). Este poder tanto pode ser conflito como luta, e não-

violência, em virtude da relação estabelecida entre “imposição de vontade” e 

“resistência”. Uma luta pode ser fisicamente pacífica e mesmo assim causar graves 

“ferimentos” morais, como num conflito travado ao nível da estratégia, intelecto, 

conhecimento, jogos psicológicos... 

O poder é o momento em que se definem as regras do jogo ao longo do qual se 

reconhecerá e exercerá a autoridade. “O princípio (início) da acção conjunta estabelece 

os princípios (preceitos) que inspiram os feitos e acontecimentos da acção futura” (Lafer 

citado por Perissinotto, 2004: 120). Podemos concluir desta definição que o poder é um 

momento fugaz, enquanto a autoridade é um momento de permanência. Um momento 

não exclui o outro, antes o complementa. Weber, que pensa a política em dicotomias 

como governantes/ governados ou mando/obediência, refere-se como “considerada 

legítima” à violência aplicada pelo Estado e consentida pelos que se submetem à 

autoridade do mesmo. 

 

Todas as estruturas políticas usam a força, mas diferem no modo 
e na extensão com que a empregam ou ameaçam empregar 
contra outras organizações políticas. Essas diferenças têm um 
papel específico na determinação da forma e destino das 
comunidades políticas. Nem todas as estruturas políticas são 
igualmente expansivas (...).  

Prestígio de poder significa na prática a glória do poder sobre 
outras comunidades; significa a expansão do poder, embora nem 
sempre pela incorporação do sujeito (Weber, 1946: 187-188). 

 

A concepção de poder de Weber distingue-se, de novo, da de Arendt quando o 

autor aponta as vertentes económica e de prestígio social do poder, não referidas pela 
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pensadora. Weber nota que a ordem social é muito condicionada pela ordem económica, 

tendo, por sua vez, efeitos nesta. Em todas as classes se aplica o binómio: propriedade - 

falta de propriedade, assim como o tipo de propriedade utilizada para a obtenção de 

lucro, consoante o tipo de serviços que podem ser disponibilizados no mercado. Os 

grupos sociais implicam estilos de vida e os grupos de status acarretam restrições ao 

relacionamento social, dizia Weber. 

Tal como Weber, Perissinotto sustenta que não é possível pensar a política na 

sua totalidade sem pensar nas diferenças económicas e sociais de todos os homens livres 

que dialogam no espaço público, na sua dimensão de esfera representativa. A análise do 

indivíduo isolado dificulta a abordagem da participação. Perissonotto recorre a 

Bourdieu para explicar a importância de realizar uma diferenciação económica e social.  

 

(É sabido que se a democracia directa não resiste à diferenciação 
económica e social, é porque, por intermédio da desigual 
distribuição do tempo livre que daí resulta, se introduz a 
concentração dos cargos administrativos em proveito daqueles 
que dispõem do tempo necessário para cumprir as funções 
graciosamente ou mediante uma fraca remuneração). Esse 
princípio simples poderia também contribuir para explicar a 
participação diferencial das diferentes profissões (ou ainda dos 
diferentes estatutos numa mesma profissão) na vida política ou 
sindical, e mais geralmente, em todas as responsabilidades 
semipolíticas (Bourdieu, 1989: 198, nota 44). 

 

O social será, de acordo com esta perspectiva, analisado como um conjunto de 

condições objectivas que afecta a participação dos cidadãos nas instituições políticas. 

Desta forma, o social interfere no político. Lembramos que Arendt sustenta a total 

dissociação entre o social e o político, recorrendo à imagem grega do cidadão como um 

ser vitorioso sobre as necessidades de labor para sustentar a família – suportado pelos 

braços dos escravos - e, assim, livre para dedicar o seu tempo e esforço aos assuntos da 

polis. Quando Arendt elimina as áreas económica e social das interacções políticas toma 

uma decisão “irrealista”, critica Perissinotto. Este autor sublinha as vantagens da 

definição de Weber: cada um age de acordo com a sua capacidade de acção política e de 

acesso; a capacidade para iniciar projectos e aparecer em público não foi igualmente 

distribuída entre os homens.  
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Weber considera que uma atribuição legítima de poder terá por base o costume, 

a autoridade e carisma do líder e a legalidade. O autor entende que são características 

essenciais para um político a paixão, a capacidade de entrega a uma causa e o sentido de 

responsabilidade e medida. 

Tendo como base de actuação uma ética da convicção e da responsabilidade e a 

autoridade da política como causa, Weber sustenta que a violência é a forma decisiva da 

política. “A política consiste numa dura e prolongada penetração através de tenazes 

resistências, e para ela se requer, ao mesmo tempo, paixão e medida” (Weber, 1919: 

99). A vocação para a política, diz Weber, e para o poder, acrescentamos nós, consiste 

numa força de ânimo resistente a todas as esperanças, que leva o homem político a 

responder com um “no entanto” mesmo quando o mundo se revela na sua estupidez e 

crueldade. 

Ferrero, em contraponto a Maurras e a Kelsen, sustenta que a possibilidade de o 

poder satisfazer o bem público é o problema mais insolúvel da história e adianta que a 

legitimidade pode substituir um poder eficaz. “Mas a atribuição e o exercício de poder 

de acordo com as regras de legitimidade que dele derivam, constituem a essência da 

legitimidade. A admiração, a gratidão, o consenso que um regime legítimo consegue 

suscitar é o seu mais brilhante ornamento” (Ferrero, 1988: 146). 

No mundo contemporâneo corremos o risco de garantir que a democracia é o 

regime que maior consenso poderá gerar, mas Ferrero lembra que “os princípios de 

legitimidade sucedem-se uns aos outros desde séculos, não porque o mais recente seja 

melhor do que o precedente, mas porque apesar de todos os possíveis inconvenientes e 

também relativas desvantagens, uns adaptam-se infinitamente melhor do que outros à 

orientação espiritual dominante nesse preciso momento” (Ferrero, 1988: 170). 

A democracia é o princípio da delegação aplicado à sociedade através do sistema 

de eleição, para resolver a questão da atribuição do poder. Ferrero adverte também que a 

natureza da democracia é contrária à da autoridade, “já que nada é tão anti-natural como 

a pretensão de o poder, que antes de mais é hierarquia e obediência, possa provir de 

baixo, dos que estão destinados a obedecer” (Ferrero, 1988: 168). Evocando a tradição 

católica das teorias monárquicas do poder, Ferrero lembra que a opinião mais difundida 

sobre a origem do poder era que este emanava “de cima”, de Deus ou de uma esfera 

superior. 
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Aponta o cruzamento que existe entre o poder e a sua legitimação, assim como a 

sua importância para o desenvolvimento de um Estado. 

 

Se nas democracias, como nas monarquias, o poder provém de 
cima, o mesmo acontece, só que no sentido inverso, com a 
legitimidade, já que também nas monarquias, como nas 
democracias, a legitimidade nasce da posição abaixo que só o 
consentimento dos chamados a obedecer pode criar. O 
desenvolvimento total do Estado dá-se, em todos os regimes 
políticos, no momento de intersecção entre duas linhas 
geométricas, uma descendente, a do poder, e outra ascendente, a 
da legitimidade (Ferrero, 1988: 170). 

 

Ferrero nota que o mecanismo de legitimação é muito mais difícil de configurar 

nas repúblicas. Nas situações de dualidade que habitualmente se verificam entre 

Governo e Oposição, um órgão de soberania tão importante como o primeiro tende a 

cair num duelo maniqueísta entre o bem e o mal, levando a que o outro seja visto como 

a encarnação do mal. 

Contudo, quando a democracia atinge o máximo nível de legitimidade torna-se 

igualmente na forma de Estado que provoca menos temores (Ferrero, 1988: 179). “A 

democracia é, pois, uma forma de governo infinitamente mais, permitam-me a 

expressão ‘difícil’ do que a monarquia. Enquanto a monarquia se adaptou perfeitamente 

às hordas bárbaras e aos povos pobres, a democracia exiges ante de mais bem-estar e 

cultura” (Ferrero, 1998: 185). Um acesso democrático à educação, saúde, justiça, assim 

como uma distribuição relativamente equilibrada da riqueza e o culto pela igualdade, 

opõem-se à admiração pelo luxo e por privilégios conferidos pelo nascimento num 

sistema monárquico. Para justificá-lo Ferrero conta que Richelieu, primeiro-ministro de 

Luís XIII entre 1628 e 1642, escreveu que o povo não podia ter demasiadas facilidades, 

porque quando começava a enriquecer tornava-se mais difícil governá-lo. 

 

Na secção sobre a autoridade abordámos a recepção crítica como um facto 

essencial aos desafios que se colocam com os novos media e as inovações na criação 

actual, do mesmo modo que o julgamento dos pares dos programadores é garante da sua 

credibilidade, originalidade e qualidade.  
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O director da galeria Zé dos Bois sustenta que a curadoria, tal como a crítica 

académica, deveria produzir posições que posteriormente fossem submetidas ao debate 

público. “Um statement académico no melhor dos casos. Acontece que não se tem feito 

porque os académicos têm tido poucos statements para apresentar. Os académicos 

portugueses que também são curadores deveriam ser mais como (Nicolas) Bourriaud 

(n.1966; curador da Trienal da Tate em 2009, “Altermodern”) e Hou Hanru (n. 1963), 

que defendem o seu território, no sentido de terem massa crítica e autoria. 

Uma perspectiva a reter tanto mais que programadores e críticos, ambos 

intermediários entre criadores e público, partilham: saberes específicos (teóricos e 

práticos); familiaridade com o campo em que actuam e da arte em geral; e criação de 

discursos autorais. Ambos exercem um poder simbólico de forma semelhante ao “fazer 

ver e fazer crer, de confirmar ou de transformar a visão do mundo e, deste modo, a 

acção sobre o mundo (…); poder quase mágico que permite obter o equivalente daquilo 

que é obtido pela força (física ou económica), graças ao efeito específico de 

mobilização, só se exerce se for reconhecido, quer dizer, ignorado como arbitrário” 

(Bourdieu, 1989: 14). 

Existe um cruzamento entre as esferas de produção e de criação no exercício da 

programação, chegando o programador a ter um papel híbrido. De acordo com Madeira, 

a hibridez do papel dos programadores na relação com os criadores, depende de o seu 

recrutamento ter sido efectuado fora ou dentro da área da cultura. Se vier de fora, a sua 

legitimidade pode ser contestada pelos criadores “pela luta de duas legitimidades, a do 

poder de quem selecciona a obra artística e a do poder de quem cria a obra artística”; se 

vier de dentro, “a sua legitimidade também é desafiada porque lhe é atribuído o estigma 

de que se passou para o lado do poder, ou porque não tem suficiente poder” (Madeira, 

1999: 178). 

Neste exercício de poder, caberá aos programadores e aos críticos decidirem o 

que consideram ser legítimo para apresentar ao público e o que deve ser explicado sobre 

a obra. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Espaços artísticos e formas de sociabilidade 

 



 

 

 

192 



 

 

 

 

A programação cultural, e em concreto a acção do director artístico enquanto 

intermediário, acompanha os sucessivos desenvolvimentos no modo de apresentação 

das actividades artísticas. Estes, por sua vez, estão relacionados com as novas práticas 

de sociabilidade que se desenvolveram nas cidades (Cf. Lousada, 1995). Espaços, 

épocas, praticantes e contextos articulam-se com redes sociais e suas diversificadas 

formas de sociabilidade. Expressões da criatividade humana ou instrumento de controlo 

sobre uma cultura, estes acontecimentos constituíram um modelo para organizar 

grandes reuniões públicas. 

Os ritos religiosos das sociedades primitivas encontram-se entre as primeiras 

manifestações artísticas, conduzidos num contexto cerimonial, com encenação, música, 

movimento e teatralidade. Já os festivais gregos, uma das manifestações religiosas mais 

importantes da cultura grega, integravam tanto uma vertente artística (festivais) ou 

competição desportiva (jogos). Pereira (1964) aponta para mais de 300 festivais, sendo 

que algumas festas duram um dia e outras, como as Grandes Dionísias, prolongavam-se 

por seis e celebravam-se em todas as cidades-estado128. 

Dadas as suas dimensões, organizar os festivais gregos requeria um elevado 

esforço de planificação, organização, liderança e controle, conceitos em voga nas 

organizações empresariais por todo o mundo. Os festivais gregos eram patrocinados 

pelos cidadãos mais ricos e decorriam em espaços das cidades129, o que poderá ser 

                                                           
128 As maiores celebrações: Jogos Pan-Helénicos (exclusivamente desportivos), Jogos Píticos (de início 
consistiam em provas musicais e depois introduziram-se as desportivas), Jogos Nemeus e Ístmicos 
(natureza das provas é desconhecida); Panateneias (“festa de conjunto a Atena”, composta de procissão, 
oferenda, regatas, corridas de carros ou cavalos, concurso de música, recitação de poemas homéricos, 
concurso de perfeição masculina), Grandes Dionísias (o mais recente e importante dos quatro festivais em 
honra de Diónisos; apresenta forte relação com o drama - tragédias, comédias, ditirambos e drama satírico 
eram representados durante seis dias. As celebrações gregas também incluem as competições de poesia, 
canto coral, música e dança (Cf. Pereira, 1964: 341-368). 
129 Os espaços teatrais na Grécia Antiga eram estabelecidos no local sagrado (chorus) da praça pública 
(ágora) com bancadas de madeira em volta, que eram desmanteladas após cada espectáculo. 
Apresentavam diversos formatos, em função do declive natural das colinas, podendo mesmo ser 
rectangulares. O local para apresentação dos actores e o destinado aos espectadores eram os únicos 
elementos indispensáveis. O Teatro de Diónisos, situado na encosta sul da Acrópole, construído no século 
V a.C., terá sido o mais antigo espaço teatral com carácter permanente de Atenas. O espaço performativo 
era circular (designado de orchestra), com entre 20 a 30 metros de diâmetro, delimitado por uma parede 
de pedra (com o nome de skéne, anteriormente era uma tenda, que servia de fundo para o espectáculo, 
permitia a instalação de cenários – skénai, e fazia a separação com os bastidores). Foram acrescentadas 
arquibancadas de pedra (theatron), que acomodavam 14 mil espectadores em hemiciclo relativamente à 
orchestra. Ao longo do século III a.C. foi acrescentado um estrado mais elevado (proskénion ou logeion, 
lugar donde se fala), que permitia criar diferentes níveis para actores e coro, aumentaram as dimensões do 
cenário, que com dois pisos permitia várias entradas para os actores, e a plateia passa a acomodar cerca de 
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interpretado como a génese de um sistema de apoio dos Estados às artes. A componente 

mística das manifestações artísticas primitivas, com teatro e dança em estreita ligação, 

também foi captada e veiculada através do “templo das musas”, ou museion, que reúne 

as funcionalidades de retiro contemplativo, centro de investigação e biblioteca. O uso de 

material histórico para ensino é uma influência de Aristóteles (a sua colecção de história 

natural é utilizada no Liceu de Atenas), com reflexo no Museu de Alexandria (290 a.C.). 

Os templos da Grécia formam colecções de arte a partir das oferendas dos devotos às 

divindades, que podem ser visitadas mediante a entrega de uma pequena quantia. A 

administração destes Tesouros envolvia tarefas semelhantes às do curador: inventário 

dos bens, medidas para a sua conservação, exposição. 

Os templos romanos, além de um local de exibição de obras de arte, constituíam 

um espaço para mostra de objectos invulgares e curiosos: jóias indianas, mandíbulas de 

serpente e presas do elefante, plantas raras e armas recolhidas nas campanhas militares 

no estrangeiro. O uso de material histórico para comunicar informação dependia, em 

Roma, da intenção do proprietário, uma vez que não existia qualquer entidade para a 

administração das colecções. Os romanos tinham o hábito de exibir objectos de arte, 

levados da Grécia como despojos de guerra. O interesse pelo coleccionismo 

impulsionou o comércio de antiguidades e a produção de cópias de obras conhecidas.  

A celebração em honra dos deuses com festivais artísticos era outra prática que 

as civilizações da antiguidade tinham em comum, chegando a dedicar cerca de uma 

centena de dias por ano a festivais de teatro130. 

O declínio de Roma travou o desenvolvimento de uma literatura dramática na 

Europa uma vez que já não existiam os festivais apoiados pelo Império (em 

                                                                                                                                                                          

20 mil pessoas. O lugar destinado ao público, em formato de ferradura em torno da orchestra até ao 
cenário, cria um espaço quase fechado. “A utilização da pedra, a sobreposição das bancadas e o formato 
de semicírculo, para além da criação dos proskénion, concorrem para a criação de melhores condições de 
acústica e visibilidade, duas das preocupações constantes da arquitectura teatral na Antiga Grécia” 
(Solmer, 1999: 94). 
130 Os teatros romanos datam na sua maioria do século II a.C. Eram construídos em planícies, suportavam 
cerca de 60 mil espectadores e o muro de cena (que no Teatro de Orange – França - atingia 36 metros de 
altura e 103 de comprimento) era decorada com estátuas, frescos e colunatas. O local da assistência estava 
unido ao cenário (designado de scaena nos teatros romanos) e podia ser coberto por uma tela para 
proteger a audiência do sol e chuva. O facto de o edifício ser totalmente fechado criava maior 
envolvimento do público, permitia a cobrança de ingressos a preços diferenciados consoante os lugares 
(ima cavea, media cavea e summa cavea) e formava uma grande caixa de ressonância. A fachada do 
cenário estava ligada à orquestra, em semicírculo, cujos lugares eram ocupados pelas autoridades. Um 
estrado baixo ligava a scaena à orchestra e suportava actores e coro. A utilização destes edifícios para 
espectáculos teatrais foi abandonada com o declínio do Império Romano em 476 d.C. e voltaram a ser 
utilizados para estes fins só no século XV. 
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financiamento e instalações) e potenciavam o florescer de uma comunidade artística. Os 

grupos de apresentação encontraram alternativa nos pequenos festivais comunitários 

que decorriam por toda a Europa. A itinerância foi encarada como um modo de 

subsistência, estando a direcção e a gestão do grupo entregue a um dos seus elementos 

(Cf. Byrnes, 2003: 20). Durante a Idade Média131, as culturas bizantina, indiana, chinesa 

e japonesa continuaram a desenvolver modos de expressão teatral, musical e de dança. 

O teatro ressurge no Ocidente nos templos românicos e góticos132, sob a forma 

de drama litúrgico inspirado em procissões, autos sacramentais, corais, ladainhas, 

novenas, vias-sacras, cantos natalinas. O drama litúrgico foi disseminado sob a forma de 

mistérios (encenações de narrativas bíblicas cuja representação podia levar vários dias), 

moralidades (peças alegóricas sobre costumes e questões sociais) e milagres (dramas de 

carácter educativos). Progressivamente, a encenação foi incorporando, pela acção do 

coro, movimentos das danças populares. O local da representação era, agora, o adro da 

Igreja e, mais tarde, a praça da cidade. A introdução do elemento cómico contribuiu 

para desagregar a unidade e predomínio do teatro religioso e estimulou o drama de 

índole profano, através de farsas, sotie e jogos. Os intermezzos dos dramas litúrgicos 

foram conquistando público, enquanto a dança emergia enquanto expressão artística133.  

As corporações medievais de artesãos criaram, em vários países da Europa, 

mecanismos de apoio financeiro e organizacional à organização de festejos e que 

acabaram por impulsionar a acção do director. Este deveria cuidar de todos os aspectos 

das representações, que poderiam ter um elevado grau de complexidade, como a escolha 

                                                           
131 O testemunho mais antigo de manifestações teatrais remonta a 1193 e refere a doação por D. Sancho I 
de terras em Poiares do Douro em paga de um “arremedilho” representado na corte. O arremedilho é 
equiparado às representações (misto de declamação e mímica) em voga nas cortes europeias medievais 
(local que centralizava as manifestações artísticas dos reinos), nas praças públicas para camponeses em 
dia de festa ou em cerimónias religiosas. Os arremedilhos, sob a forma de diálogo ou de polémica em 
verso, conhecem um período de florescimento por jograis e “soldadeiras” nos séculos XIII e XIV (Cf. 
Rebello, 1967). 
132 O drama litúrgico, representado no altar-mor, alcança progressivamente outros espaços (coro, púlpito e 
adro). Os dramas litúrgicos representados em França no século X eram falados em Latim e apenas no fim 
do século XII são em língua francesa. Encontram-se referências a dramas litúrgicos em Espanha nos 
séculos XII e XIII, em Inglaterra e Portugal no século XIV. São introduzidas estruturas cobertas de panos 
(as mansions), que simbolizam o paraíso e o inferno, também utilizadas nos mistérios em voga no século 
XII (Cf. Solmer, 1999:100). 
133 As constantes proibições dos arcebispos de Braga, entre 1221 e 1477, de introduzir danças e cantos 
profanos nos actos de culto, e o facto de os sínodos legislarem para situações reais, levam a concluir pela 
prática das mesmas. Além disso, eram autorizadas para as celebrações do Natal, com a representação do 
Presépio e dos Reis Magos. O drama litúrgico mais antigo, um diálogo entre pastores sobre o nascimento 
de Cristo, consta de um breviário do século XIV do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra (Cf. Rebello, 
1967). 
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do elenco, assegurar ensaios com 300 actores ou providenciar efeitos especiais. O 

director das produções estaria encarregue de gerir o orçamento e era, com frequência, 

um membro de uma das corporações. Outras vezes, como o caso de Gil Vicente134, era 

mestre das casas-reais, tendo dirigido festejos para D. Manuel e D. João III. 

A censura135 é, além das questões relacionadas com o financiamento, um dos 

obstáculos às artes performativas e visuais, com vários níveis de controlo tanto da parte 

da Igreja, como dos Estados. A escolha de peças e actores foram alvo de objecção, bem 

como muito restrito o acesso do público aos espaços de representação, um indício dos 

limites de expressão (Cf. Barata, 1998). 

A dança praticada pelos cortesãos é, na transição para o Renascimento, objecto 

de organização, tendo sido escritos os primeiros tratados que descrevem postura, 

movimentos e regras de etiqueta social a adoptar na corte. A dança é a arte social por 

excelência neste período, sendo os vários tipos praticados em diversos espaços 

(palácio/salão, igreja/religiosa, rua/popular). Os diferentes estilos de dança são, por esta 

altura, incluídos em França na designação de ballet. O primeiro espectáculo, o Ballet 

Comique de la Reine, foi apresentado na corte Catarina de Medici, a 15 Outubro de 

1581. Balthazar de Beaujoyeulx coreografou uma longa composição dançada por 

membros da nobreza e que deslumbrava os convidados com efeitos cénicos, figurinos, 

música e versos declamados. O objectivo deste bailado inspirado na Circe da Odisseia, 

presente de casamento a um membro da nobreza, era promover a glória da França, 

transmitindo uma imagem de proximidade entre a casa real e as concepções de poder e 

justiça. A utilização da dança para exprimir a força social e política do poder real foi 

potenciada por Luís XIV, que em 1653 encarna o grego Apolo na coreografia Le Ballet 

de la (uit. Ao fazer da dança uma função social da corte e estabelecer um rígido 

                                                           
134 A afluência de fidalgos e burgueses à corte de D. Manuel I, atraídos pelas riquezas do Oriente e pelo 
ouro do Brasil, tornam-na num local fervilhante. Gil Vicente (1465-1536) escreveu, encenou e interpretou 
(desde 1502) cerca de 50 autos religiosos e profanos, numa encruzilhada de dualidades (estrutural, que 
resulta da comparação formal entre os autos pastoris, as farsas e as alegorias; linguística, em virtude da 
utilização ora do português, ora do castelhano ou de ambos na mesma obra; rítmica, pela utilização do 
verso heptassilábico e de métricas mais alargadas; ideológica, pelo facto de estar ao serviço do rei e 
criticar práticas da aristocracia, do clero e do povo; por retratar a eterna queda e redenção do homem, a 
luta entre o bem e o mal) que o tornam no primeiro dramaturgo moderno (Cf. Rebello, 1967: 38-45). 
135O estabelecimento da Inquisição a partir de 1531 repercute-se nas consequentes mudanças nas relações 
entre a Igreja e o teatro (em 1565 são proibidas as representações em festas religiosas, mesmo por altura 
das celebrações do nascimento, paixão e ressurreição de Cristo). O Index de 1581 condena as comédias, 
farsas e autos onde são representados elementos do clero ou onde é feita qualquer representação de um 
acto sacramental. Pela redução do número de peças de teatro de inspiração religiosa e pela quebra de 
vitalidade crítica, este género entra em declínio a partir de meados do século XVI (Cf. Rebello, 1967). 
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protocolo, o monarca controlava os nobres e impedia que estes se intrometessem na 

governação do reino. Com a retirada de Luís XIV da dança, o ballet é desenvolvido por 

profissionais, nos teatros, no sentido da autonomia artística. A utilização da dança de 

corte francesa com as suas modas e regras de comportamento, bem como a ideologia 

inerente ao treino dos corpos e a transmissão da técnica, vigoraram na Europa durante 

mais de dois séculos. 

Uma outra figura mitológica, Dafne, inspirou a primeira peça considerada de 

ópera. Cantada em casa de um dos autores da música, Jacopo Corsi em conjunto com 

Jacopo Peri, por ocasião do Carnaval de 1597/8, em Florença, a obra teve por base os 

Intermezzi (sátiras/obras musicais entre as peças de teatro romano representadas nas 

cortes italianas da Renascença para divertimento dos convidados) e teve continuidade 

na ópera italiana do século XVII. 

A apresentação de espectáculos era, na Península Ibérica como na Inglaterra, 

feita em pátios interiores e os actores subiam a tablados pouco acima do nível do 

solo136. O cenário era coberto por telões e posteriormente substituído por telhados de 

madeira. Homens e mulheres tinham espaços reservados para assistir aos espectáculos, 

ficando os homens de frente para a cena, de pé ou sentado em cadeiras desmontáveis, 

enquanto as mulheres em jaulas. Aos notáveis eram destinados camarotes, designados 

de ferssuras (CF. Solmer, 1999: 106). A influência do teatro espanhol foi sendo 

progressivamente substituída pela ópera italiana, pelo melodrama e pelo teatro clássico 

francês. 

As comédias espanholas juntamente com as representações na corte, para um 

público muito seleccionado, e as tragicomédias dos jesuítas, encenadas em Latim e nos 

                                                           
136 O Teatro de la Cruz e o Corral del Principe eram dois dos corrales madrilenos, conforme eram 
designados estes espaços em Espanha. A dominação filipina em toda a Península Ibérica (1580-1640) 
estimulou a construção destes pateos de comédias (os géneros mais representado nestes espaços) em 
Lisboa. O mais antigo é o Páteo do Borratém ou da Mouraria (1588), o Páteo das Hortas do Conde, o 
Páteo das Arcas (também conhecido como da Betesga; funcionou entre 1591 e 1697, quando foi destruído 
por um incêndio; foi reconstruído pela Mesa da Misericódia e destruído pelo terramoto de 1755) e o Pateo 
das Fangas da Farinha (construído aquando da visita de Felipe II em 1619). O repertório era escolhido em 
função do gosto popular, divulgando em Lisboa obras da escola caderoniana. Apesar do grande sucesso 
“comercial” e de público, também existem críticas à banalidade das representações e falta de qualidade 
dos actores (Cf. Barata, 1998: 124-130). Durante a governação filipina, as “companhias e artistas mais 
famosos (espanhóis) vinham até Lisboa e aqui davam a conhecer o seu repertório, conjugando a sua acção 
nefasta” com a já referida Inquisição. “Com a excepção única do Fidalgo Aprendiz (de D.Francisco 
Manuel de Melo), pode dizer-se que do ponto de vista teatral, o século XVII foi um parêntese, um 
intervalo obscuro, em que a perda da autonomia se estendeu à própria língua: a maior parte das obras que 
formam o repertório dramático seiscentista foram redigidas em latim ou castelhano” (Rebello, 1967: 61), 
incluindo a dos comediógrafos portugueses. 
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seus colégios de Coimbra, Lisboa e Évora, constituíam os três géneros de teatro 

representado em Portugal no século XVII.  

As tragicomédias da Companhia de Jesus eram o único representante do teatro 

de inspiração religiosa ao longo dos séculos XVI, XVII e até 1759, ano da expulsão da 

ordem pelo marquês de Pombal. Os jesuítas utilizavam, tal como os teatros régios do 

século XVIII e os teatros populares, uma complexa maquinaria para garantir as 

mudanças cenográficas (Rebello, 1967: 63). O teatro dos jesuítas foi perdendo fulgor, 

tendo mesmo adoptado uma estrutura rígida, por um lado, pela perda de influência em 

detrimento da Congregação do Oratório; por outro lado, pelo acentuar da concorrência 

do teatro profano e que os jesuítas não acompanharam (Guimarães, 1996: 143). 

O interesse pela produção teatral conhece um novo impulso durante o 

Renascimento, em resultado da acção dos humanistas italianos, a descoberta de 

vestígios dos teatros romanos e a leitura de livros de arquitectura do engenheiro italiano 

Vitrúvio (70-25 a.C.). A redescoberta das criações gregas impulsionou a construção de 

espaços performativos para teatro137 – juntamente com a expansão da literatura -, dança 

e ópera que beneficiavam dos novos conhecimentos técnicos de palco138. Emergem as 

                                                           
137 Começam a ser construídos edifícios provisórios, que seguiam as propostas do tratado de arquitectura 
de Serlio (1475-1554): bancadas em forma de semicírculo num pátio ou junto à parede, a 5 metros do solo 
e com uma fila de poltronas reservada à nobreza; os espectadores dirigiam-se às bancadas através de um 
corredor junto ao proscénio (local da representação); o proscénio estava a 1,70 metros do solo (o formato 
era de 21x3m); o cenário era colocado sobre um estrado com inclinação para facilitar a sua visibilidade 
(Cf. Solmer, 1999: 100).  
138 O Teatro Farnese, construído em 1618, em Parma, dispunha de teia, fundo e bastidores com 
maquinaria e introduziu a boca de cena, que quando fechada por um pano ocultava as maquinarias e 
separava visualmente os espectadores dos actores. O espaço cénico, em declive, passa a coincidir com o 
local de representação desde o tratado de maquinaria teatral, de Sabbatini (1637). A obra tratava das 
dimensões do palco, das máquinas de cena, do cenário e da acomodação do público. Ao príncipe estava 
reservada uma poltrona, ladeada de lugares para os seus cortesãos, em frente ao centro da cena. 

O primeiro edifício público de teatro em Inglaterra foi construído em 1580, à semelhança dos pátios dos 
albergues das periferias, onde era representado o teatro isabelino - consistiam num estrado de madeira 
rectangular, apoiado sobre cavaletes e com uma estrutura que era coberta por cortinas e onde eram 
representadas as cenas de interior; o público assistia de pé e os nobres nas varandas do edifício. O palco 
rectangular do “The Theatre”, bem como do “Swan” e do “Globe”, era composto por uma parte avançada 
e outra recuada, sendo que esta se encontrava coberta. Os edifícios seriam em forma de polígono ou 
círculo, destinando-se os camarotes das paredes a espectadores mais importantes. A introdução da 
fachada de cena e outros sinais da influência renascença italiana no interior das salas só se verifica após 
1613 e apenas para representações perante a corte. 

Em França, as peças de teatro eram representadas no início do século XVI sobre uma plataforma assente 
sobre cavaletes e enquadradas por mansions, mais simples e em menor quantidade do que as medievais. O 
recinto tinha a forma rectangular, com uma cobertura com frestas para a iluminação do espaço. O público 
assistia de pé no centro ou em camarotes num dos lados. Um dos primeiros teatros públicos, o Hôtel de 
Bourgogne, de 1548, tinha uma sala com 12 camarotes, posteriormente dispostos em três paredes do 
edifício e dotada de um novo piso. O Palais Cardinal, mais tarde designado Palais Royal, foi o primeiro 
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diferentes especializações de uma equipa teatral (equipamento, guarda-roupa, luzes, 

efeitos especiais) e consolidam-se as operações de coordenação de bastidores. 

Pela evolução histórica, inferimos que a acção do programador cultural 

configura a transformação dos conceitos de cultura, poder e programação. As exigências 

de um mercado institucional cada vez mais complexo propulsionaram a transição entre 

o tradicional artista que geria a sua carreira a uma diversidade de profissionais que 

contribuem para a organizar a apresentação do acto artístico. 

 

 

IV.1. Museu enquanto complexo expositivo139 

 

A construção de colecções privadas de obras arte, de objectos científicos ou de 

curiosidades prosseguia, embora o acesso a estas fosse limitado aos convidados dos seus 

proprietários. O percurso no sentido da apresentação pública das colecções reunidas em 

studioli, gabinetes de curiosidades, Wunderkammern, Kunstkammer140 integra um 

contexto de valorização de conhecimento, utilizando para tal o poder e a influência 

familiar. Crê-se que a transferência do domínio privado e restrito para o público de um 

volume significativo de propriedade intelectual e científico seria um contributo, de 

novos instrumentos, para a regulação moral e cultural dos futuros públicos. 

                                                                                                                                                                          

teatro a seguir o modelo italiano de construção: tinha uma boca de cena permanente e o rei e cortesãos 
ocupavam a orchestra, dificultando a visibilidade do restante público (CF. Solmer, 1999: 102-104). 
139 A definição do International Council of Museums (ICOM), adoptada em 1989, descreve o museu 
como “uma instituição permanente, sem fins lucrativos, ao serviço da sociedade e do seu 
desenvolvimento, aberto ao público, e que adquire, conserva, estuda, comunica e expõe testemunhos 
materiais do homem e do seu meio ambiente, tendo em vista o estudo, a educação e a fruição” (disponível 
em www.icom-portugal.org).  
140 O primeiro uso documentado da palavra “museu” para descrever uma colecção é aplicado às obras da 
família Medici, por altura de Lorenzo, o Magnífico. A colecção iniciada por Cosimo di Medici (1389-
1492) foi alargada pelos descendentes, que também continuaram a prática mecenática do fundador até 
meados do século XVIII. O primeiro andar do palácio (conjunto de escritórios) Uffizi foi transformado 
em galeria de pintura entre 1581 e 1582. O termo “galeria” era usado para referir um local onde se exibia 
pintura e escultura e, mais tarde, “gabinete” para descrever uma colecção de curiosidades ou local onde 
era guardada arte decorativa. Outras colecções se formaram nas casas influentes das cidades-Estado 
seiscentistas, como a do Vaticano, que podiam ser visitadas mediante pagamento, inclusive constando dos 
guias turísticos da época. A formação de colecções não se limitava a Itália, com a França enquanto um 
dos principais países receptores de obras no contexto de um activo comércio de antiguidades. O primeiro 
museu construído de raiz será a galeria mandada erigir pelo Duque da Bavária, Albrecht V, que albergou 
quadros entre 1563 e 1567 (Cf.Thompson, 1984). 
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Desde o gabinete de curiosidades que albergavam objectos de culturas distantes 

da europeia, ditas exóticas ou primitivas141, até ao moderno museu de ciência, as 

mostram reflectem as diferentes concepções quanto à prática de apresentação de obras. 

Mais do que simples recolhas de objectos, as colecções desta época estavam 

ordenadas142. O médico flamengo Samuel van Quiccheberg defendia, em 1565, que as 

colecções deveriam representar uma classificação sistemática de todas as matérias do 

universo, o que veio a culminar com os sistemas de classificação de Lineus e Thomsen. 

Em 1735 e 1836 respectivamente, construíram e desenvolvera, a partir de colecções, um 

enquadramento para a ordenação e entendimento dos mundos natural e pré-histórico. As 

classificações de Lineu para plantas, animais e minerais, construídos e desenvolvidos a 

partir de colecções, assim como a proposta de Thomsen em dar o nome dos materiais 

encontrados às idades da Pedra, Bronze e Ferro, foram momentos fundadores no 

pensamento moderno. 

A propagação de museus foi acompanhada de críticas à exibição das obras num 

contexto fora daquele para o qual foram concebidas. Quatremère de Quincy (1755-

1849) foi dos primeiros a teorizar, em França, a crítica anti-museu. O arqueólogo 

contesta a apropriação de obras de arte durante as campanhas napoleónicas e o seu 

envio para França, para integrar a colecção do Louvre. “Ao arrancar os artefactos dos 

seus contextos originais, o museu priva-os da sua seiva cultural”, defendia Quatremère. 

Esta crença que a arte deve permanecer no contexto para o qual foi realizada deriva da 

                                                           
141 A principal rota para África e para o Oriente utilizava os portos de Veneza e Génova, o que contribuiu 
para a difusão da Renascença italiana pela Europa. Nas duas cidades era praticado comércio de 
antiguidades, clássicas e exóticas. Ao longo do século XVI verifica-se o progressivo equilíbrio no 
domínio dos mares, com o início da exploração transoceânica, do comércio e da colonização por Portugal, 
Espanha, França, Países Baixos e Inglaterra. A experimentação e observação renascentistas contribuíram 
para a formação de colecções científicas. Em Itália, no século XVI, foram registadas mais de 250 
colecções de história natural. O primeiro herbário reunido para fins científicos terá sido o de Luca Ghini 
(1490-1556), embora a colecção de Konrad von Gesner, posteriormente adquirida pelo naturalista Félix 
Potter, também tenha sido significativa. As colecções privadas de Olaf Worl e Bernard Paludanius 
integraram os gabinetes de curiosidades e, mais tarde, as colecções dos museus públicos. 
142 Em Museographia (1727), Casper F. Neikel divulga informações sobre cuidados e fontes para 
“alimentar” as colecções de história natural. Uma provável influência sobre a família inglesa Tradescant, 
cuja colecção de biologia e artefactos reunida por John Tradescant e pelo filho estava disponível para 
visita do público em Lambeth, a partir de 1625, mediante pagamento. Posteriormente tornou-se no núcleo 
fundador da colecção do Ashmolean Museum, doada à Universidade de Oxford por Elias Ashmole e 
aberta ao público em 1683. O Ashmolean Museum é composto por uma colecção de curiosidades, um 
laboratório de química, salas para aulas e uma galeria de arte. A transferência da colecção da casa da 
família Tradescant para o edifício contíguo ao Bodleiam visava a abertura das colecções ao público com 
propósitos educativos. O Museu Britânico, instituído por Jorge II em 1753, data do início da reunião das 
colecções, abriu ao público em 1759, sendo considerado o primeiro museu nacional e gratuito. As suas 
colecções de arte, incluindo desenho e pintura, arqueologia, antropologia, história e ciência, além da 
biblioteca, sempre foram desde sempre apresentadas em diferentes espaços. 
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tradição do discurso estético, do século XVIII, por Baumgarten e, mais tarde, por 

Schiller. Para Quatremère, era a própria história que estava a ser reapropriada como um 

despojo de guerra e dominada por políticas públicas que tencionavam afirmar-se sobre 

as regras da tradição. “Quatremère não via o museu como preservador da arte ou da 

cultura; pelo contrário, ele via-o como separador entre a cultura e o seu verdadeiro 

contexto, a história viva” (Maleuvre, 1999: 15). A observação da história é alvo de 

transformação, uma vez que o cidadão privado, pelo acesso à arte e cultura histórica, 

está disponível para uma análise racional em vez de ser um mero observador passivo. O 

museu torna o sujeito “destinatário da história”, enquanto cidadão investido “da 

responsabilidade de gerir o passado e o destino da nação” (Maleuvre, 1999: 14).  

Maleuvre sustenta que os museus revelam alterações nas formas de apresentar e 

apreender a arte, pois a cultura da visualidade estética subjaz a uma produção ideológica 

do indivíduo. A esteticização da obra de arte no museu tem paralelo de uma 

esteticização do sujeito na sociedade industrial. O museu constitui-se, desta forma, 

modelo de pertença cívica, ritual de identificação social e tecnologia do sujeito. 

Também na arte143 se verificam mudanças quanto ao modo de entender uma 

exposição, no sentido de uma especialização característica da época moderna. O próprio 

                                                           
143 As colecções régias foram abertas ao público em diversas partes da Europa entre o final do século 
XVII e início de XIX, o que resultou na abertura a todos os cidadãos de locais que eram considerados 
“salas de visita” do país, que pela sua rica decoração procuravam ostentar o poderio do reino e eram com 
frequência utilizados para recepções de Estado. Eram precursores do museu, enquanto forma de 
evidenciar o poder, as entradas reais, a mascada de corte, os torneios e o ballet. A (nova) possibilidade de 
acesso ao palácio ou antiga residência real por todos os súbditos confere ao museu a representação, à 
partida, de uma intenção de igualdade e de produção de um novo enquadramento cerimonial. 

O Louvre, que em 1793 começou a admitir visitantes, é o primeiro verdadeiro museu público em França. 
Tem por base as colecções reais, cuja inacessibilidade foi motivo de inquietude pública durante 50 anos. 
Em 1784, foi nomeado um conservador para transformar a Grand Gallerie do Louvre em museu, mas a 
colecção exibida acabou por consistir em obras nacionalizadas na sequência da Revolução Francesa 
(1789) e da Primeira República (1792). Napoleão tinha instruções da Convention Nationale para se 
apropriar de obras de arte durante as campanhas pela Europa, o que suscitou as críticas de Quatremère de 
Quincy. No entanto, muitas destas obras foram devolvidas aos proprietários no âmbito do Congresso de 
Viena, em 1815, o que constituiu o primeiro grande exemplo de restituição de propriedade cultural. 

Em Viena, a apresentação da colecção imperial, disponível no Schloss Belvedere para visita apenas 
durante três dias na semana, esteve envolta em controvérsia. O seu responsável, Chretien de Mechel, 
ordenou a colecção por escolas, pois considerava que uma grande colecção como esta deveria servir mais 
um propósito educativo do que a obtenção de prazer, o que constituía uma abordagem inovadora. Esta 
posição não teve continuidade de imediato como se constata pelas directivas fundadoras do Joanneum, 
que em 1811 mostrava as colecções de ciências naturais e história do Arquiduque João. O mentor 
pretendia contribuir para “o bem-estar da comunidade... cultivar as mentes dos jovens austríacos, servir o 
avanço do conhecimento e estimular a diligência e indústria das gentes austríacas” (Thompson, 1984: 10). 

O divertimento e a educação são, de igual modo, os pressupostos que impulsionaram o projecto da 
National Gallery, em Londres, A colecção, iniciada com a aquisição das obras do banqueiro John Julius 
Angerstein (38 obras de arte italiana, flamenga, holandesa e inglesa por 57 mil libras) e com a doação do 
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contexto de museu poderia alterar o significado das obras de arte, redefinindo-as 

enquanto arte e restringindo o seu contributo unicamente com a sua remoção do 

contexto original (Cf. Duncan, 1995: 15-16). Goethe, que nos deixou uma descrição 

entusiástica da primeira visita a um museu, notava que uma destas colecções 

representava também uma destruição de algo que lhe deu origem e alterava, de modo 

irreversível, a forma como a arte até então tinha sido entendida.  

“A capacidade do museu para enquadrar objectos enquanto arte e atribuir-lhes 

um novo tipo de atenção ritual poderia representar a negação ou o obscurantismo de 

outros significados” (Duncan, 1995: 116). Deste modo, a transição das colecções reais 

para domínios mais públicos implicou mudanças no seu funcionamento e passa a 

assumir a função de corporizar a representatividade pública de e para o poder do rei.  

A galeria de arte real é, de igual modo, local de organização de um novo 

conjunto de relações entre os campos do visível e do invisível. A transformação do 

Louvre, que era galeria real num museu de arte pública, e os ajustamentos iconográficos 

que acompanharam esta transição visavam uma nova concepção do Estado visível à 

inspecção do cidadão. Ao mostrar os tesouros reais expropriados num local público, 

estes incorporam uma representatividade pública democrática. O museu público, em 

comparação com os seus antepassados, exibe a operação de representação dentro de um 

                                                                                                                                                                          

pintor George Beaumont, foi exposta a partir de 1838 num edifício da Trafalgar Square. O local foi 
escolhido pela sua centralidade na cidade de Londres, entre as zonas residenciais de ricos, no Oeste, e de 
pobres, no EastEnd.  

Duncan explica a criação tardia de uma galeria nacional em Inglaterra com o círculo de exibição de bens 
que alimentava o poder da aristocracia. Esta classe não tinha qualquer motivo para criar uma colecção 
nacional e entendia o governo como “uma questão de comprar e vender influências e posicionar-se para 
nomeações importantes, negócios lucrativos e casamentos vantajosos para os seus filhos”. As colecções 
de arte eram uma forma de “exibição de riqueza e nascimento que ajudavam ao significado das recepções 
e entretenimento que adornavam” (Duncan, 1995: 38). 

A fundação da National Gallery não veio mudar a distribuição política do poder, mas contribuiu para 
diminuir o simbolismo do prestígio associado à posse de obras de arte e de um espaço associado à 
exclusividade e a privilégios sociais. Uma colecção nacional estava disponível, a partir de então, para 
todos os visitantes da National Gallery. Contudo, sem uma política de aquisições definida, as obras 
compradas na fase inicial eram ao gosto dos membros da administração e alvo de contestação. Com a 
contratação de um director, a nova administração quis alargar as obras de pintura italiana. Entre as 
compras de Sir Charles Eastlake encontram-se obras de Boticelli e Ucello. Posteriormente, foram 
adquiridas quadros das escolas flamenga e holandesa. A evolução deste museu revela o debate ideológico 
entre as concepções de cultura aristocrática e burguesa e da qual a gratuitidade no acesso é uma 
expressão.  

Em Madrid, o Museu do Prado abriu portas em 1819 exibindo espécies naturais e arte. As colecções 
foram nacionalizadas depois da revolução de 1868 e administradas pelo Estado desde 1870. 
Acrescentamos que o primeiro museu público português foi o Museu de História Natural, inaugurado em 
1772, na Universidade de Coimbra, numa acomodação construída especialmente para o efeito. 
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aparato cuja orientação é essencialmente governamental. Assim, pretende impressionar 

o visitante com uma mensagem de poder, mas também induzi-lo em novas formas de 

programação própria que visam produzir novos tipos de conduta e auto-formação. 

O modelo expositivo do século XVIII consistia na ordenação de colecções de 

acordo com as qualidades formais de mestres. Os mais conceituados eram os italianos, 

flamengos, holandeses e franceses. A interpretação desta organização constituía uma 

oportunidade para utilizar conceitos e termos críticos transmitidos por uma educação 

aristocrática europeia e, ao mesmo tempo, revelava uma mente culta e capaz de exercer 

um lugar de poder (Cf. Duncan: 1995: 38). 

Depois do debate inicial sobre o poder simbólico de expor arte num local 

diferente daquele para o qual foi concebida, ganhou força, ao longo do século XIX, o 

princípio de agrupar os quadros por escolas nacionais e períodos históricos, o que 

conferia uma nova visibilidade codificada na história da nação e história da arte. 

Desenvolve-se a ideia de o museu público ter como missão contribuir para a consciência 

nacional dos visitantes e para o seu desenvolvimento ao nível moral, social e político. 

As colecções começaram a ser apresentadas por ordem de escola, cujo mais elevado 

nível de perfeição era atribuído à escultura e pintura da Renascença italiana, e ordenadas 

com o intuito de demonstrar a evolução das sociedades no sentido do progresso144. “A 

abordagem histórica conferiu às obras de arte uma nova importância cultural e um novo 

valor cognitivo”, defende Duncan (1995: 25). As novas formas de dispor as obras 

pretendiam que fosse possível perseguir as linhas de desenvolvimento de artistas 

individuais e de suas escolas. 

Além do modelo de beleza que vigorava em setecentos, foram sendo apreciados 

um crescente número de escolas e mestres pelas características únicas que apresentavam 

e acrescentavam ao conceito de arte. Duncan considera discutível que este sistema de 

classificação seja mais racional, mas defende que este sistema adoptado nos museus 

públicos de arte respeita os interessa da burguesia emergente. “O novo sistema, a 

enfatizar o ‘génio’ das escolas nacionais, poderia tanto reconhecer como promover o 

crescimento do poderio do Estado e a identidade nacional”. Mais do que constituir uma 
                                                           
144 Foucault interpreta a aplicação dos princípios de ordenação cronológica associados à formação do 
museu moderno público como parte de uma transição mais vasta: da episteme (ciência) clássica para 
moderna (Cf. Bennett, 1995: 33) O autor sugere que a reordenação dos objectos pelo museu deve ser vista 
como um acontecimento tanto epistémico como governamental. Neste sentido, Foucault propõe que os 
museus, tal como as escolas, fornecem novos campos de representação e de funcionamento semântico, 
num contexto em que novas formas de conduta e comportamento podem ser moldadas e praticadas.  
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oportunidade para demonstrar bom gosto ou evidenciar conhecimentos da pintura 

valorizada na altura, o museu do século XIX acolhe os seus visitantes como alguém em 

busca de prazeres que poderão ser entendidos. Juntamente com esta posição veio o 

reconhecimento que o museu era a instituição apropriada para preservar a herança 

histórica nacional e o princípio da identidade patriótica145. Este conceito de museu 

público tem origem europeia, mas a ideia foi disseminada por outros continentes através 

do comércio e do colonialismo146. Neste sentido, o museu era um instrumento de 

conversão de sinais do génio humano e a tarefa do visitante era reviver a história do 

génio e apresentar-se aos seus cidadãos como uma nação civilizada e avançada. 

No século XX iria dominar o principal concorrente deste ideal, segundo o qual 

“a contemplação estética é uma experiência transformadora, um acto de identificação 

imaginativo entre visitante e artista” (Duncan, 1995: 16). Por isso, o museu deve expor 

as obras de arte enquanto tal, em detrimento das mostras ilustrativas de informação 

histórica ou arqueológica.  

Apesar das diferentes tendências museológicas, é cada vez mais consistente o 

isolamento dos objectos, suprimindo elementos não essenciais à mostra (ex: cores nas 

paredes, pinturas nos tectos, desenho de luzes) para potenciar a atenção dos visitantes 

para as obras. A maior parte dos museus de arte tem as suas galerias ordenadas e as 

folhas de informação estão na bilheteira ou próximo da sala, separadas da arte. As novas 

salas dos museus de arte apresentam-se pontilhadas pelas instalações à semelhança de 

                                                           
145 A Câmara dos Comuns criou uma comissão para estudar o envolvimento do governo na educação 
artística e a sua gestão das colecções públicas. A maioria dos seus membros entendia que os museus 
poderiam contribuir para mudanças sociais e a ameaça à corrente ordem social. Defendiam, de igual 
modo, que a cultura e as artes poderiam melhorar a “qualidade de vida do país”. Este comité concluiu, em 
1836, que os monumentos eram alvo gestão deficiente por administrações aristocráticas, que “permitiam 
preços de entrada e outros obstáculos para manter afastadas a maior parte” dos eventuais visitantes. Nesse 
sentido, e para resolver o conflito entre os interesses da nação e de uma classe, o deputado Thomas Wyse 
propôs a admissão gratuita a todos os locais em que o público possa ver obras de importância artística e 
histórica. A comissão, que tinha como modelo as práticas de disposição do Louvre, sustenta que as 
colecções públicas teriam modos de organização, evidentes na selecção e modo de exposição, diferentes 
das particulares. A aplicação destes princípios contribui para a atribuição a pessoas qualificadas da tarefa 
de decidir sobre a compra de obras de arte. Os depoimentos de dois especialistas perante a comissão 
foram registados por Duncan: o director do museu de Munique defende um modelo de disposição 
cronológico e a inclusão de elementos identificativos da peça; o director da Galeria Real de Berlim 
defende um alinhamento histórico para que os visitantes sigam “o espírito dos tempos e o génio dos 
artistas”, além da importância da presença de peças do início da Renascença. A autora defende que a ida 
ao museu se tornou num ritual cívico na Inglaterra só a partir de meados do século XIX, quando todos os 
indivíduos do sexo masculino passam a ter direito de voto (Duncan, 1995: 43-47). 
146 No continente americano é criado o Smithsonian Institution (1846), o Metropolitan Museum of Art 
(1870) e o US National Museum (1881), mas também instituições museológicas no Rio de Janeiro, 
Buenos Aires e Costa Rica. 
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um “espaço museológico sacralizado”, potenciando o seu carácter ritual. “No espaço 

liminar do museu, tudo – e por vezes qualquer coisa – pode tornar-se arte, incluindo os 

extintores, termóstatos e reguladores de humidade que, quando isolados numa parede e 

olhados pela lente estetizadora do espaço museológico, podem aparecer, embora por um 

momento enganador, tão interessante como alguma das escolhidas obras para exposição, 

que, de qualquer modo, nem sempre parecem muito diferentes” (Duncan, 1995: 20)147. 

A metáfora do “cubo branco” é reveladora do desejo de isolamento, concentração e 

iluminação associado ao momento ideal da experiência estética, assim como da 

religiosa, mas também similar ao estereótipo da pesquisa em laboratório. 

 

 

IV.2. Teatro enquanto complexo exibicionário 

 

Os séculos XVIII e XIX na Europa foram testemunho e impulso do 

desenvolvimento e vitalidade artísticas. Os edifícios de teatro construídos seguem o 

modelo italiano148, em resultado da publicação de obras de arquitectura e as viagens dos 

agentes culturais, mas também reflectindo o interesse da sociedade da época em ver e 

ser visto. O repertório destes teatros também era dominado pela prática italiana (acção 

dos empresários e circulação de compositores, cantores e maestros). 

Inaugura a sala da Comédie de Lyon (1756), em forma de ferradura, com cúpula 

e fachadas em madeira nos camarotes e balcões para melhorar a acústica; o Teatro 

Drury Lane (palco londrino desde 1663, destruído num incêndio por duas ocasiões e 

reconstruído; reabriu em 1674, 1794 e 1812); o Scala de Milão (1778), é um dos 

                                                           
147 Greenberg (1996: 349-365) descreve a mudança de paradigma do espaço expositivo de arte que 
ocorreu em Nova Iorque entre as décadas de 60 e 90 do século XX. A autora refere-se ao conceito “white 
cube”, uma metáfora criada por Brian O’Doherty em 1976 e que aponta a bifurcação, dos anos 20 aos 70, 
entre as obras de arte e os locais onde eram exibidas. Greenberg aponta a transição entre um espaço 
originário semelhante a uma casa, apartamento ou palácio para um armazém ou fábrica, ou de um espaço 
feminino para um outro masculino, ou ainda do centro, junto aos mais conhecidos museus, para as franjas 
ou zonas industriais das cidades, das áreas mais antigas e comerciais para outras mais recentes. 
148 Em consequência desta homogeneização, os espaços teatrais construídos no século XVIII 
caracterizam-se por: fachada rectangular neoclássica; vestíbulos, escadarias e foyers ricamente decorados; 
tecto em forma de cúpula; sala arredondada; palco estreito e com profundidade; proscénio curvado; fosso 
de orquestra; subpalco (onde se movimentam os cenários); camarotes em todas as paredes que permitiam 
mais facilmente ser visto do que ver o espectáculo; plateia em frente ao palco (com lugares sentados e de 
pé). 
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maiores teatros deste género ao acomodar 3800 pessoas na plateia em pé, em cinco 

ordens de camarotes e numa galeria. 

Enquanto extensão da corte, os teatros de ópera reflectem a hierarquia e o 

cerimonial de conduta (ex: o rei seria o primeiro a dar o sinal de aplauso). Eram 

construídos nas imediações do palácio real, ou até dentro do próprio complexo, como 

forma de expressão da majestade e virtude do soberano. Em Itália, eram frequentados 

diariamente pelos mesmos nobres, o que explicava a constante desatenção ao 

espectáculo.  

As construções “à italiana”, de que o Palais Garnier (inaugurado em 1875), em 

Paris, é um exemplo continuam a ser o paradigma dos espaços teatrais, mas, em 

Bayreuth (1876), Richard Wagner (1813-1883) reclama um campo de visão equivalente 

para todos os espectadores.  

O principal objectivo da ópera de Paris era social, em detrimento da estética 

musical. Todas as etapas do ritual foram ponderadas: saída da carruagem, entrada do 

vestíbulo, avant-foyer e foyer rumo à escadaria e grand foyer onde poderia contemplar 

os seus pares e seguir para o camarote. A escadaria da ópera de Paris é, em si, um local 

de espectáculo, uma vez que a chegada e partida do público, simultaneamente 

espectador e intérprete, era parte central da experiência operática (Cf. Blanning, 2008). 

De notar que esta participação não era aplicável àqueles que ficavam nos lugares mais 

baratos, remetidos para as entradas laterais e arredados da elite sócio-financeira.  

Em contrapartida, o teatro de Bayreuth sacralizava a música, tal como os museus 

estavam em processo de enaltecimento das suas peças149. O exterior do edifício não 

apresentava ornamentos e o seu interior consistia num auditório, palco, bastidores, fosso 

de orquestra e duas galerias. Não existiam camarotes, nem grandes escadaria, tampouco 

um foyer. A orquestra actuava num espaço mais baixo do que o palco, o que facilitava a 

visão do público, disposto em anfiteatro. O escurecer da sala, só possível pelo facto de a 

iluminação ser a gás, indicava que o espectáculo estava prestes a começar e a assistência 

suspendia as conversas. A música irrompia da escuridão, eliminando o ritual de entrada 

do maestro e saudação do público.  

                                                           
149 A música era, até esta data, subordinada a outras funções: representacional (na Igreja, cortes e teatros 
públicos) e recreativa (também nos teatros públicos, nos salões e tabernas. Ao longo do século XVIII na 
Europa, no século seguinte em Portugal, os concertos públicos, e também as construções de colecções, 
contribuíram para a maioridade artística de música, dança, teatro e exposições (em que era potenciado o 
afastamento da utilização original dos objectos e mostrados pelas suas características únicas).  
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Com o intuito de conseguir melhorar a visibilidade para o palco, em vez do 

protagonismo concorrencial dos camarotes nas paredes laterais do teatro “à italiana”, 

Wagner e o arquitecto Brückwald optam por uma plateia em forma de anfiteatro e, na 

fileira superior, nas “costas” desta plateia, uma ordem de camarotes. A orquestra deixa 

de ser visível ao estar situada num fosso entre o palco e a plateia (Solmer, 1999: 110-

112). 

O modelo italiano de construção de teatros, característico da segunda metade do 

século XIX, é objecto de contestação no século XX150. São experimentadas novas 

propostas e testados mecanismos tecnológicos para procurar uma melhor fruição da 

representação. Apesar das críticas das vanguardas, o teatro “à italiana” continua a ser 

considerado um modelo válido para a maioria das experiências teatrais, uma vez que 

admite possibilidades alternativas ao palco frontal e que outras experiências teatrais 

podem mesmo requerer novas confrontações de espaço, refere Miguel Verdú (1992), 

arquitecto e assessor do Plano de Reabilitação dos Teatros Públicos em Espanha. A 

relação entre o actor, o espaço e o seu espectador continua a ser objecto de investigação, 

através das artes visuais e media, e da confrontação dos limites de representação 

(exterior) e da concepção (interior). 

 

 

IV.3. Formação da esfera pública a partir do século XVIII 

 

                                                           
150 Neste âmbito procuraram-se locais alternativos de apresentação ao edifício teatral, voltaram a ser 
utilizados espaços do período greco-romano, medieval, isabelino e feitas diversas experiências cénicas de 
que são exemplo: o Grosses Schauspielhaus (1919, Berlim), com base no modelo de arena (palco 
incorporado na plateia, o que reduz a lotação), prevê que os espectadores (dispostos em bancada e em 
plataforma em hemiciclo) se desloquem; teatros de cena anular, que facilita a interacção público/actores; 
o conceito de teatro total aperfeiçoado por Gropius e Piscator (1927), consiste numa sala oval com 
bancadas em semicírculo, um palco giratório que poderia ser transformado em proscénio ou palcos com 
diferentes profundidades e permite três disposições de cena além da anular, recorre a avanços 
tecnológicos, possibilita movimentos dos lugares e da cena; a concepção de Louis Jouvet para o Teatro 
Vieux-Colombier (1929, Paris) como exemplo de cena arquitecturada; o Théâtre en Rond de Paris (1977-
1983), pela forma circular, de representação teatral; teatros adaptáveis, que visam recriar diversas 
estruturas arquitectónicas tradicionais como a cena à italiana, central ou aberta numa única sala do qual é 
exemplo o Loeb Drama Center (1960) da Universidade de Harvard; a utilização de circos como espaços 
alternativos às salas de espectáculos, de espaços neutros como hangares e fábricas, ou de hospitais 
psiquiátricos ou conventos relacionados com os locais da acção; apresentações ao ar livre e no contexto 
de maior informalidade dos festivais de teatro para permitir uma aproximação entre actores e públicos 
(Cf. Solmer, 1999: 112-118). 
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O estudo do espectáculo barroco em Portugal, e também na Europa, é suportado 

por um invulgar e eloquente fundo de documentos (Cf. Câmara, s/d: 1), o que tem 

motivado investigação contínua. Estes documentos situam nas cidades os teatros e 

museus que estavam a ser criados no século XVIII. Além de potenciarem as vivências 

sócio-culturais associadas à civilidade a que nos referimos, “o espaço urbano é também 

um terreno de expressão de manifestações aparentemente contrapostas” a estas 

vivências de cultura erudita, escreve Lousada (1995: 146). Por esta altura ocorre um 

processo de aceitação das dicotomias escrito/oral e religioso/laico ou de diversos 

consumos, estilos de vida e “maneiras de habitar”. 

 

Mas o alargamento do conceito permite, sobretudo, a apreensão 
do fenómeno da transversabilidade nas sociabilidades. Isto é, a 
existência de espaços e formas de sociabilidade nos quais se 
encontram os diferentes grupos sociais; ou, ainda, de práticas de 
sociabilidade comuns a todos os grupos sociais, mas vividas em 
espaços e com códigos e formas distintas (Lousada, 1995: 147). 

 

Exemplo desta vivência apartada é a frequência diferenciada das óperas italianas 

na Academia da Trindade (1735) e do teatro popular e comercial desenvolvido na Casa 

de Bonecos do Bairro Alto151. Neste local foram representadas as obras de António José 

da Silva, o “Judeu” (1705-1739), nome sonante do teatro português entre Gil Vicente e 

Almeida Garrett, e actuaram as irmãs Cecília, Isabel e Luísa Rosa de Aguiar (que veio a 

ser internacionalmente conhecida como Luísa Todi). 

Guimarães resume a “convivência” entre os modos de divertimento do povo, o 

burlesco, e da nobreza, o sério. 

 

De maneira geral, a oposição entre o espírito burlesco, 
chocarreiro e brincalhão, e uma certa erudição classicista e 
circunspecta, assinala uma das zonas persistentes de confronto 

                                                           
151 Foi o reduto da arte dramática portuguesa no século XVIII, onde estrearam as “óperas” Vida do 
Grande D. Quixote de La Mancha e do Gordo Sancho Pança (1733) e O Precipício de Faetonte (1738). 
O termo ópera tem um sentido distinto, uma vez que na época era cantado apenas o final das cenas mais 
importantes. O público popular acolheu as suas obras para bonecos articulados com entusiasmo, assim 
como dos seus seguidores, autores das “comédias de cordel”: Nicolau Luís da Silva, José Daniel 
Rodrigues da Costa, Leonardo José Pimenta, Pedro António Pereira, José Caetano de Figueiredo, Manuel 
Rodrigues Maia, Fernando António Vermuel, Ricardo José Fortuna e António Xavier Ferreira de 
Azevedo. (Cf. Rebello, 1967: 77-78). 
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na mentalidade dos finais do século XVII e do século XVIII. 
Julgamos mesmo que ela se projectou no tempo e no espaço, 
para além daquelas datas, vindo a alcançar os estudos 
contemporâneos, que, ora privilegiam a ideia de um “homo 
ludens”, na linha de Huisinga, e sobretudo de Bakhtin, ora 
identificam um “homo clausus”, na linha de Elias. Esses dois 
pólos de mentalidade de Antigo Regime, que aqui designamos 
por burlesco e por sério, alimentaram finalmente diferentes 
ângulos da análise histórica (Guimarães, 1996: 262). 

 

D. João V (1706-1750), cujo principal interesse era a música religiosa, mandou 

os músicos mais importantes da corte estudar em Itália152 e contratou maestros e 

cantores italianos, entre os quais o napolitano Domenico Scarlatti e o bolonhês Gaetano 

Schiassi. Esses músicos e cantores actuaram nas raras óperas que tiveram lugar em 

palcos improvisados no Paço da Ribeira ou nas serenatas cantadas nas celebrações dos 

aniversários e nas festas onomásticas da família real (Mendonça, 2003: 24).  

D. João V também contrata em Itália arquitectos e decoradores, para construírem 

novas casas de ópera: Petronio Mazzoni, Giovanni Carlo Bibienna, Jacobo Azzolini, 

Vicenzo Mazzoneschi, Nicolao Servandoni, Roberto Clerici, Giovanni Brardi, Salvatore 

Colonelli. Entre os seus discípulos portugueses contam-se Simão Caetano Nunes 

(projectou teatros do Bairro Alto153, teatro da Rua dos Condes154, do Salitre155 e da 

Graça156) e José da Costa e Silva (Teatro de S. Carlos). 

                                                           
152 A primeira ópera portuguesa La Pazienza di Socrate, de Francisco António de Almeida sobre libreto 
de Alexandre de Gusmão, escrita em italiano, foi representada no Carnaval de 1733. (Cf. Rebello, 
1967:72-73). 
153 Existem registos relativos a quatro teatros do Bairro Alto, em diferentes localizações e épocas (1733-
1815). O primeiro registo menciona o aluguer de uma sala no palácio do Conde de Soure para aí erigir 
uma casa de ópera. A sociedade era composta por João Gomes Varela, antigo boticário; João da Silva 
Barros, entalhador; Francisco Luís, mestre pedreiro. O Teatro do Bairro Alto foi uma empresa mal 
sucedida do ponto de vista financeiro, mas uma casa de espectáculos muito apreciada pelo público. 
“Raramente as receitas cobriam as despesas e, sempre que havia lucro, os sócios preferiam dividi-lo a 
reinvesti-lo; os calotes pelas assinaturas de camarotes (alguns caloteiros eram pessoas muito bem 
colocadas) foram-se avolumando ao longo dos anos” (Guimarães, 1996: 197). Como já referimos, 
representaram-se aqui as obras de “O Judeu” e, 30 anos mais tarde, actuou Luísa Todi. A afluência de 
público não pode ser determinada com rigor, em virtude da falta de registos, mas a multiplicidade de 
referências encontradas permite concluir que se trata de uma casa “de burgueses, para burgueses, que a 
aristocracia também gostava de frequentar”, acrescenta o autor. Esta sociedade promovia mais de uma 
centena de récitas anuais, “sendo o Carnaval o período de maior intensidade e a Páscoa o período de 
interrupção” (Guimarães, 1998: 196-197). Este teatro foi o primeiro a ser voltar a funcionar após o 
terramoto de 1755, tendo actividade ininterrupta entre 1760 e 1771. Um alvará do Marquês de Pombal, de 
1771, defendia a necessidade de um teatro público que promovesse a educação e colmatasse centenas de 
anos de obscurantismo. O texto reclama a exclusividade de representação de ballo, serenatas, óperas, 
oratórias, dramas, comédias e fogos de artifício. A tradição do teatro do Bairro Alto “prolongou-se pelo 
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Os teatros públicos transformaram-se em pontos de confluência de grupos 

sociais, incluindo a família real e a corte, não obstante os relatos da ausência de 

conforto e segurança. Estas estruturas também foram um local de desenvolvimento do 

gosto pela ópera. É nesta altura que se verifica a evolução do estatuto profissional do 

actor até à sua reabilitação em 1771 (Rebello, 1967: 72) 

As representações foram proibidas após o ataque que deixou hemiplégico D. 

João V, em 1742, sendo apenas permitidas e até incrementadas as celebrações 

religiosas. O terror religioso que acometeu o rei redundou na proibição de todos os 

espectáculos e divertimentos e consequente encerramento dos teatros do Bairro Alto e 

da Rua dos Condes.  

Por sua vez, a estratégia de D.José I (1750-1776) concentra na esfera secular a 

representação do prestígio e poder da casa real. Uma das primeiras medidas do monarca 

foi “a criação de um teatro de corte157, acompanhando um gosto de há muito alicerçado 

                                                                                                                                                                          

século XIX, através de um palco incómodo que existiu, a partir de 1815, no Largo de S. Roque 
(Guimarães, 1996: 160). 
154 O Teatro da Rua dos Condes será anterior ao terramoto, tendo derivado do Páteo das Hortas do Conde. 
Ali trabalharam, assim como no Trindade, dois cenógrafos italianos: Roberto Clerici, aluno de 
Ferdinando Bibiena, natural de Parma, entre 1735 e1738; e Salvatore Colonelli, romano, entre 1738 e 
1741 (Mendonça, 2003: 24). O seu repertório da dança dividia-se entre os temas mitológicos, os dramas 
jocosos e farsetas mundanas. (Guimarães, 1996: 1999). 

Reconstruído depois do terramoto entre 1756 e 1765, apresenta linhas rudimentares e especializou-se em 
ópera italiana, sendo posteriormente utilizado para teatro declamado. Esporadicamente ligado ao teatro do 
Salitre e mesmo a São Carlos, o Teatro da Rua dos Condes constitui, entre 1750 e o final de século, o 
principal centro de ópera popular e importante foco da estética e indústria de espectáculos. Esteve sob 
gerência do Conde de Farrobo e acabou por ser demolido após o fim da temporada de 1881-1882 (Cf. 
Câmara, s/d: 6). 
155 Funciona a partir de 1782, junto à Praça de Touros do Salitre, e demolido em 1879, ano do início das 
obras da Avenida da Liberdade. A companhia de bailado italiana em que dançava Antonio Maraffe 
trabalhou no empreendimento de João Gomes Varela durante a temporada de 1788. O bailarino fez furor 
com a sua dança e penteado. Também o penteado foi a marca de outra cantora italiana, Gaforini, que 
actuou naquela sala em 1804, 12 anos após o Intendente Pina Manique apontar a precariedade deste lugar 
e sua falta de segurança. No século XIX actuaram intérpretes de renome, como Claudina Rosa ou Rosa 
Adelaide e o actor Epitáfio, tendo a sala adoptado o nome de “Teatro das Variedades Dramáticas”. 
156 Aberto em 1771, ao Teatro da Graça acorreu “um público selecto para apreciar, dentro do repertório 
nacional, uma reposição das Guerras de Alecrim e Manjerona, de António José da Silva, e bailes 
afandangados interpretados por uma tal Joana” (Guimarães, 1996: 198). 
157 Giovanni Carlo Bibiena foi o arquitecto-cenógrafo escolhido pelo rei para projectar o Teatro dos Paços 
da Ribeira, também designado Ópera do Tejo, no local agora ocupado pelo Arsenal da Marinha. As 
descrições da época sublinham a riqueza da decoração e os avanços de técnica cenográfica deste edifício 
com capacidade para 600 espectadores, distribuídos em três ordens de camarotes, dois camarotes de boca 
e uma tribuna real. A sala foi concebida com cuidados acústicos e o tecto possuía dispositivos de 
condicionamento e arejamento. Este teatro “que ombreava em esplendor com os mais importantes teatros 
da Europa” (Guimarães, 1996: 160) desabou meses após ter sido inaugurado, a 31 de Março de 1755, 
aquando do terramoto. 
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nas principais cortes europeias”, (Mendonça, 2003: 25). A partir do terramoto de 1 de 

Novembro de 1755, em que morreram mais de 40 mil pessoas e a cidade ardeu durante 

uma semana, a corte transferiu-se para tendas na Ajuda. As apresentações regulares de 

ópera buffa e séria retomaram logo no ano a seguir ao cataclismo158. A família real era 

um modelo da prática musical amadora (David Perez foi mestre das infantas) e a ópera e 

a dança constituíam momentos de diversão. As apresentações de serenatas e saraus para 

distracção da família real poderiam ter uma audiência alargada à restante corte. O 

despotismo do Marquês de Pombal não eclipsou a cultura de lazer da corte portuguesa, 

mas remeteu-a para a periferia dos centros de decisão política (Cf. Guimarães, 1996: 

180)159.  

O terramoto, além de ter destruído espaços de encontro os nobres da capital, 

conduziu à necessidade de encontrar locais alternativos de encontro e “necessidade 

psicológica de maior convívio”. Os locais de convivência são, além das habitações, os 

teatros públicos, as assembleias estrangeiras, o passeio público e os cafés. Estes dois 

últimos locais não eram considerados apropriados para as elites do reino. 

O alargamento dos círculos de convívio da grande nobreza à elite burguesa 

mercantil verificou-se nos salões160 (Cf. Lousada, 1995: 273) e nos teatros públicos (é 

um grupo de Contratadores de Tabaco que impulsiona a construção do Teatro S.Carlos). 

Será seguro admitir o aumento das práticas de socialização no final do século XVIII, 

encontrando-se em voga a organização de encontros161, reunindo membros do clero, 

                                                           
158 Os compositores italianos que vieram a Portugal ou enviavam as suas partituras, durante o reinado de 
D. José I, como David Perez, Cimarosa, Jommelli e Paisiello, influenciaram a produção portuguesa de 
ópera: Luciano Xavier dos Santos (1734-1808), João de Sousa Carvalho (1745-1798), António Leal 
Moreira (1758-1819) e Marcos Portugal (1762-1830) (Rebello, 1967: 73). 
159 Após o terramoto, as óperas eram representadas durante o período de Carnaval no Teatro da Ajuda 
(1739-1868); Teatro do Forte (1752); Teatro de Salvaterra (1753); Teatro de Queluz (1778-1782). 
160 Habermas (1962) descreve os salons como um elemento que, em França, contribuiu para a formação 
da opinião pública. “O que fez a glória do salão francês de finais do século XVIII foi precisamente a 
mistura de uma sociabilidade político-cultural com uma sociabilidade mundana” (Lousada, 1995: 268). 
Após a revolução, a essência do salão francês deixou de consistir no debate político e cultural e assenta na 
conversa fútil e espirituosa, artistas, jogo e comida.  

Em Lisboa, existiam apenas dois salões dignos de comparação com os padrões franceses até 1834, os da 
marquesa de Alorna e de Francisca Possolo (Lousada, 1995: 269). A quase inexistência de uma 
comunidade de homens de letras e aristocratas mecenas que partilhassem verdadeiro gosto pela conversa, 
arte e jogo em Lisboa motivou a que os debates políticos fossem preteridos em favor das rivalidades pela 
elegância dos frequentadores ou a riqueza das mesas dispostas pelo anfitrião. Os tipos de sociabilidade 
mais frequentes são descritos na nota posterior. 
161 Lousada (1995:266) alerta que nestas reuniões de cariz privado, designadas de funções ou partidas, era 
frequente recitar poesia, tocar modinhas brasileiras, peças de música erudita, cantar uma ária de ópera, 
tomar chá e jogar às cartas. Estas assembleias não funcionavam como salons no sentido parisiense do 
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magistrados, pequenos funcionários, médicos e comerciantes. Esta nova classe com 

poder económico e tempo livre emulou os hábitos sociais das classes até então 

dominantes: construiu ou ocupou casas luxuosas, começou a receber nos seus salões e 

investe na contratação de músicos profissionais (os melhores estão ao serviço da Real 

Câmara). Práticas até aí reservadas aos aristocratas, reveladoras de prestígio e distinção 

(Cf. Câmara, 2005: 66-69). 

Em regra, as reuniões eram mistas, embora alguns saraus excluíssem o elemento 

feminino, o que lhes retirava a atracção da mistura sexual. “A convivialidade que 

proporcionavam não se esgotava na mera apreciação das récitas, quase diárias. A 

proximidade entre os sexos. Os jogos de sedução e enamoramento, os episódios 

passionais, são justamente referidos em diversos textos da época” (Guimarães, 1996: 

188). A conversação espirituosa era um dos elementos essenciais nos salões.  

Além dos burgueses em processo de ascensão social e dos mais influentes 

nobres portugueses, também os diplomatas e ricos negociantes estrangeiros a viver em 

Portugal (Bombelles, Ratton, Beckford, Purry ou Gildemeester) promoviam assembleias 

e concertos privados, em que os próprios chegavam a actuar, para fazerem política, 

posicionarem os seus interesses e conviverem. Desta forma, estimulavam os novos 

modelos de interacção e contribuíram para a formação de um público. 

Registe-se ainda a intenção de “fixar” os teatros públicos na malha urbana, tarefa 

a que se dedicaria a Sociedade para a Subsistência dos Teatros Públicos (1771-1774) 

com a sua acção para o Teatro do Bairro Alto e da Rua dos Condes. Foi extinta pelo 

Marquês de Pombal no mesmo pacote de medidas que impedia a entrada em cena de 

                                                                                                                                                                          

termo. Os salões em Portugal caracterizavam-se pelas reuniões nas moradias das famílias nobres e que se 
alastraram às classes médias, motivando o escárnio de cronistas. Estes encontros eram organizados pelas 
mulheres da casa a cujo domínio continuavam confinadas, quer se tratassem de aristocratas ou de 
burguesas (Cf. Lousada, 1995: 277). 

As partidas decorriam numa morada habitual a um dia de semana fixo. Estes encontros decorriam entre 
horários definidos (fim da tarde e meia-noite) e tinham rituais (merenda, jogo, música instrumental e 
vocal e dança nas casas mais ricas). Deste modo, na cidade de Lisboa durante quase todos os dias 

As funções consistem em receber amigos em casa em ocasiões de festa, como aniversários ou festividades 
religiosas, prolongando-se até de madrugada nos meios aristocráticos. Estas festas, mais longas do que as 
partidas, eram passadas em parte ao ar livre e os nobres davam fogo-de-artifício no jardim. Incluíam 
refeições mais abundantes e requintadas além do já habitual jogo, música e baile. Foram adoptadas por 
letrados, médicos, militares, funcionários e comerciantes. Quem não tivesse jardim utilizava o pátio ou o 
quintal; os populares deslocavam-se a quintas nos arredores da cidade ou iam à rua ou taberna. 

A organização de assembleias implicava a posse de louça doméstica, mobiliário, habitação e vestuário 
adequado, o que implicava com frequência o endividamento das classes médias (CF. Lousada, 1995: 
280). 
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intérpretes do sexo feminino. Uma proibição que provocou, a partir de 1775, um 

período de crise nos teatros públicos (Cf. Guimarães, 1996: 189-205). 

Para regular os costumes de uma prática cada vez mais alargada socialmente, 

fora do espaço cortesão, são publicados em Portugal tratados de dança162. A dança 

social (régia, nobre ou burguesa) pratica-se nas habitações, que conjugam divisões de 

sociabilidade e de intimidade. Estes manuais de civilidade visam o corpo enquanto ideal 

de nobreza, em acção com desembaraço e naturalidade e sem marcas de discriminação 

social. Como a aprendizagem da dança de corte resulta da observação dos pares, o que 

tem implícito a selecção dos participantes, o grupo social que melhor proveito tira da 

leitura dos tratados é a média e alta burguesia urbana. “É no conjunto de saberes 

criadores da imagem de nobreza que entra a dança. O corpo do cortesão torna-se num 

meio de ostentação simbólico do poder individual e do grupo – uma construção pessoal 

mas que visa uma representação pública” (Campos, 2008: 145-146).  

Com a coroação de D. Maria I (1777), a actividade teatral lisboeta foi reduzida, 

os gastos com a representação de óperas moderados e as mulheres continuavam 
                                                           
162 Foram publicados Arte de dançar à francesa, traduzido por José Tomás Cabreira; Methodo, ou 
explicaçom para aprender com perfeiçaõ a dançar as contradanças, de Julio Severin Pantezze, Tratado 
dos principaes fundamentos da dança, de Natal Jacome Bonem. Segundo Campos (2008), que identifica a 
aprendizagem e a apresentação como os dois principais momentos da manifestação da dança no espaço 
privado e/ou público, os tratados de dança subentendem um contexto urbano de sociabilidade em que a 
corte é o espaço de referência, uma vez que nela residem os protagonistas da prática (aristocracia, 
comerciantes, financeiros). Dão como modelo figuras-tipo (senhora, homem/cavalheiro, menina e 
menino) contextualizados socialmente e conotados no contexto da relação familiar. As crianças, na idade 
infantil, ou os seus preceptores, eram os destinatários destas obras. Mais tarde, no século XIX dilatar-se-á 
a categoria de crianças a um público leitor pré-adolescente, jovem, pré-adulto (Cf. Câmara, 2005: 49). 

Os tratados procuram transmitir aquela prática a um público leitor interessado na etiqueta social, dotando-
o de conhecimentos adequados a novas regras de convívio rigidamente definidas (tratadística da dança 
como literatura de civilidade). Os tratados não se referem ao bailado, mas apenas às danças da corte 
francesa que nos séculos XVII e XVIII se propagaram pela Europa (através dos casamentos reais e da 
circulação de artistas). 

As danças sociais (na corte: minuete e contradança) e as danças teatrais (no palco) constituem dois estilos 
do mesmo género. “Para a tratadística da dança, o corpo é sempre público, porque é a forma de 
representar o indivíduo perante o outro segundo um determinado padrão de valores. O corpo existe em 
relação com o outro, que o observa ou com quem interage, sujeitando-se a uma determinada ordem – uma 
ordem fundamentada na hierarquia social do espaço a que pertence. Para saber estar nessa sociedade é 
necessário recorrer a certas práticas para reforçar ou procurar alterar a sua relação com os restantes 
indivíduos. Assim sendo, os tratados de dança prescrevem formas de interacção social, através do ensino 
das cortesias e da etiqueta de um baile” (Campos, 2008: 59) 

Campos versa o papel da dança no indivíduo, na forma como este encara o seu corpo e projecta a sua 
imagem ganhando relevo social. “Discutir a apresentação da dança é pesar a participação do indivíduo em 
sociedade, pois tratando-se de uma arte (de sociedade, neste caso), necessita de ser vista. Falamos de um 
corpo, fundamentalmente, público, exposto. Da corte à rua, passando pela casa privada ou pública, isto é, 
transformada em assembleia, todos são espaços apontados pelos tratados portugueses para a prática não 
só de um baile ou de uma dança, mas também de situações de postura e etiqueta presenciadas em relatos 
de cerimónias, encontros, serões ou festas” (Campos, 2008: 170). 
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impedidas de aparecer em palco, embora fossem abertas excepções como aquando da 

actuação de Luísa Todi no baptismo do futuro D. João VI (em 1793). A regulação e 

vigilância dos teatros de ópera estava sob a alçada do intendente Pina Manique, zeloso 

dos costumes e desconfiado de qualquer “ajuntamento” vigiado pela polícia. 

A fechar o século XVIII foram inaugurados os teatros de São Carlos163 e de São 

João164, mantendo fortes laços com a estrutura urbana da cidade, economia e vida social. 

                                                           
163 O Teatro de S.Carlos (1793), projectado por José da Costa e Silva, teve o S. Carlos de Nápoles – o 
maior teatro de ópera europeu, concluído em 1737 - e o Scala de Milão como modelos. A sala em forma 
elíptica recebe 1446 espectadores em cinco ordens de camarotes. A cenografia é de Vicenzo 
Mazzoneschi, que também operou no Teatro de S. João (1798). Abre ao público a 30 de Junho de 1793, 
ainda com acabamentos por fazer, com a representação de La Ballerina Amante, de Cimarosa. Foi 
novamente inaugurado, quando as obras foram concluídas, em Fevereiro de 1796, e posicionou-se na 
corrente mais aristocrática do teatro de ópera. 

A sua construção partiu da iniciativa dos Contratadores de Tabaco, em que pontificavam o conde de 
Farrobo, Inspector-Geral dos Teatros a partir de 1848. A sociedade privada tinha como objectivos: 
reforçar o prestígio social, mas também pelas ligações familiares e hábitos sociais, e dotar a cidade e a 
corte de um bom teatro, que constituiria um espaço privilegiado para a representação nacional e 
internacional do poder régio, do Estado e da Nação (Cymbron, 1998: 5). 

A associação de Pina Manique a este grupo de grandes comerciantes e financeiros, com lucrativos 
contratos com o Estado, estava relacionada com o projecto de concessão de uma lotaria (nos mesmos 
moldes do da Santa Casa da Misericórdia) para fazer face às despesas da Casa Pia e às celebrações do 
nascimento do primeiro filho do príncipe regente.  

O teatro ficava perto das ruas comercialmente mais activas, onde tinham sede os tipógrafos e livreiros 
estrangeiros (Bertrand), o restaurante Tavares, o café Marrare, o cabeleireiro Andrilliat, assim como os 
principais eixos viários (Paulistas, Loreto, Rua Nova do Carmo) e numerosas ordens religiosas, que irão 
ser extintas em 1834 e o seu património dividido. Lousada nota que “a geografia diferenciada dos espaços 
de sociabilidade em Lisboa é semelhante à das principais cidades europeias na transição do século XVIII 
para o XIX” (Lousada, 1995: 400). Localizado no centro do reino, foi objecto de descrição dos 
estrangeiros que visitavam Lisboa na primeira metade do século XIX, onde podiam encontrar a ópera 
italiana, um género de espectáculo que já conheciam, e observavam a sociedade lisboeta (Cf.Cymbron, 
1998: 6). No seu palco actuaram os grandes nomes internacionais do canto lírico e da música (Liszt, 
Paganini, Toscanini, Maria Callas, entre muitos outros).  
164 Inaugurado a 13 de Maio de 1798, no Porto, o Teatro São João foi assim designado em homenagem ao 
Príncipe Regente e futuro D.João VI. Construído numa zona nova da cidade, sobre parte da muralha 
fernandina, este teatro em forma de ferradura tem quatro ordens de camarotes e capacidade para 1328 
pessoas.  

A sua construção foi financiada por uma subscrição pública de acções e dinamizada pelo corregedor 
Francisco de Almada e Mendonça (que também promoveu a construção da Casa Pia no Porto). Com a 
morte de Francisco de Almada e Mendonça, a gestão do teatro foi entregue aos accionistas. Gerido desde 
1805 por administração composta por três membros, eleita pelos seus accionistas, mais próximo da 
definição de “teatro de propriedade social”. Os nomes dos financiadores da construção não são 
conhecidos, mas entre os administradores encontram-se elementos das famílias de comerciantes mais 
importantes (Clamouse Brown, Pinto Basto, Ferreira). Os proprietários não tentaram gerir o teatro, nem 
financiavam directamente qualquer espectáculo de ópera (Cymbron, 1998: 49).  

O italiano Vicenzo Mazzoneschi, que já tinha participado no projecto do S. Carlos foi o cenógrafo deste 
novo teatro, mas o S. João era dos teatros europeus que mais baixos salários praticava. A falta de meios 
do teatro, incluindo um subsídio do Estado muito inferior ao do S.Carlos, influenciava o repertório 
apresentado, uma vez que impossibilitava a contratação de cantores de grande qualidade e a montagem de 
algumas encenações mais dispendiosas. O Teatro São João é, desde a sua abertura, o principal local de 
espectáculos do Porto, principalmente de repertório italiano. Acumula as funções de teatro lírico com as 
de teatro declamado já que, a cidade nunca teve uma estrutura exclusivamente dedicada ao teatro. Num 
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Enquanto centro de reunião social, o teatro também transmitia a imagem da organização 

hierarquizada da sociedade. Por esta altura, o teatro é considerado “um dos principais 

locais de reunião para as classes mais abastadas, onde as autoridades podiam 

acompanhar e controlar os contactos existentes entre os cidadãos mais proeminentes, 

facto que o transformava num importante instrumento de controlo político-social aos 

olhos de alguns soberanos” (ex: Carlos III de Espanha quando era Rei de Nápoles) 

(Cymbron, 1998: 4). Nas frisas de São Carlos, os ilustres do reino recebem e combinam 

encontros, iniciam a terminam amores (como descreve Eça de Queirós em “Os 

Maias”165), conspiram e marcam casamentos. 

A partida do Rei e da corte para o Brasil, onde permaneceu entre 1808 e 1822, 

deixou Lisboa “sozinha, quase viúva”, escreve Lousada, inspirada em Fernando Bouza 

Álvarez. Este abandono foi colmatado, em parte, com as presenças das tropas francesa 

(invasões entre 1807-1810) e inglesa (1808-1820), que permitiram o contacto com 

hábitos e moda de “duas sociedades em processo de modernização”. “O facto de as 

manifestações de cultura popular terem tendência a ser formalmente mais arcaicas” 

torna “impossível saber se estas múltiplas relações com o exterior afectaram apenas o 

topo da hierarquia urbana ou se chegaram também às classes populares” (Lousada, 

1995: 150).  

A presença de tropas francesas e inglesas veio influenciar o trajar de nobres e 

burgueses (introdução de chapéu alto e vulgarização das calças compridas), estimular a 

moda das contradanças francesas e inglesas e a preferência dos jovens pela escola 

inglesa de equitação. Os novos comportamentos copiados aos militares e difundidos 

entre a sociedade foram posteriormente continuados e até estimulados com a emigração 

de militares e intelectuais para os dois países.  

O projecto sócio-económico que teve início em 1832, na sequência da 

Revolução Liberal de 1820, continua a não incluir pequenos burgueses, artesãos e 

camponeses, apesar de os proprietários rurais já terem acesso a cargos na administração 

pública. Para esta democratização, contribui a instituição da escolaridade obrigatória em 

                                                                                                                                                                          

nível secundário de teatros regista-se a criação de salas dedicadas à ópera cómica e zarzuela Teatro 
Baquet (1859-1888); Teatro D.Afonso (1885); Teatro Carlos Alberto (1897). 
165 São diversas as referências, em todo o livro, às movimentações entre os camarotes e às impressões 
sobre as actuações no S. Carlos. O capítulo XVI descreve um Sarau do Teatro da Trindade que visava 
ajudar as vítimas das inundações no Ribatejo e traça um retrato mordaz da sociedade lisboeta ali reunida: 
conversas superficiais, ignorância e insensibilidade artística, retórica ultra-romântica (Queiroz, 1888: 582-
625). 
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1835, a criação dos liceus, escolas médicas e politécnicas em 1836 foram medidas da 

política “setembrista”. “As grandes mudanças políticas, ao produzirem alterações nos 

códigos normativos jurídicos e comportamentais, constituem um dos exemplos maiores 

de condições externas propiciadoras do fim de certas sociabilidades e da emergência das 

outras” (Lousada, 1995: 396) que só em meados do século XIX se revelam indicador de 

modernidade, perante a diversidade de espaços de sociabilidade (em maior número e 

com tendência para a especialização) e a comercialização de práticas associadas ao lazer 

(ex: sociedades de concertos, teatros públicos, teatros privados, academias e professores 

de música e de dança, venda de instrumentos e partituras, cafés) (Cf. Lousada, 1995: 

403). 

Guimarães nota que, ao longo do século XVIII, verificou-se uma transição da 

prática da dança (acrescentamos a música e o teatro) como energeia, ou actividade, para 

o estatuto de ergon, ou obra (Cf. Guimarães, 1996: 350-351). 

Almeida Garrett (1799-1854) é encarregue por Passos Manuel de apresentar 

“sem perda de tempo, um plano para a fundação e organização de um teatro nacional, o 

qual sendo escola de bom gosto, contribua para a civilização e aperfeiçoamento moral 

da nação portuguesa”. Uma tarefa difícil tendo em conta que, segundo os jornais da 

época, os actores se apresentavam em palco frequentemente embriagados, declamavam 

sem convicção e os edifícios não possuíam condições para apresentações públicas. 

(Rebello, 1867: 85). 

A proposta de Garrett consistia em criar uma Inspecção-Geral dos Teatros e 

Espectáculos Nacionais (cargo exercido durante cinco anos pelo próprio Garrett); criar 

um Conservatório Geral de Arte Dramática (abriu em 1840 com 200 alunos); criar um 

concurso de prémios para obras de teatro, em que todos os autores das obras vencedoras 

da primeira edição apresentaram dramas históricos - um género que se converteu no 

“pesadelo das plateias” (Andrade, 1872: 162) e construir um Teatro Nacional166 “em 

                                                           
166 O Teatro de D.Maria II, projectado por Fortunato Lodi, começou a funcionar em 1846 com a 
apresentação do drama histórico “O Magriço e os Doze de Inglaterra”, de Jacinto Aguiar de Loureiro. 
Erguido sobre os escombros do palácio dos Estaús, sede da Inquisição, foi por muito tempo gerido por 
sociedades de artistas que concorriam a esta tarefa. A concessão mais longa, entre 1929 e 1964, fez-se à 
Sociedade de Artistas Dramáticos Portugueses, de Amélia Rey Colaço e Robles Monteiro.  

A actividade da companhia do Teatro Nacional, sob direcção dos dois actores, “resume 
paradigmaticamente a história do teatro português sob o fascismo – no que fez e no que não lhe foi 
permitido fazer” (Rebello, 1967: 122). No seu “ heterogéneo repertório alternaram os clássicos 
portugueses (Gil Vicente, Camões, António Ferreira) e estrangeiros (Shakespeare, Molière, Calderón, 
Goldoni, Gogol, e Schiller) com os grandes autores contemporâneos (O’Neill, Shaw, Pirandello, Lorca, 
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que decentemente se pudessem representar os dramas nacionais”. A rigidez dos modelos 

contrastava com o desejo de Garrett “mostrar a superioridade das modernas formas 

representativas e a excelência da liberdade constitucional”, aspirando a um outro modo 

de ver e de falar que pressentia mas não distinguia ainda bem” (Rebello, 1967: 86). 

Uma tarefa cumprida após os exílios em França e Inglaterra, com a apresentação do 

Frei Luís de Sousa (1843), para representação por amadores.  

A junção entre o desejo de “aperfeiçoamento moral da nação portuguesa” de que 

nos fala Garrett, a civilidade e a vontade de ascensão social da burguesia urbana com 

capacidade de adoptar formas de entretenimento motivou a construção de novos espaços 

de espectáculo ao longo do século XIX167. Às suas formas de entretenimento e lazer 

estava “associada a literacia e prática musical168, bem como o acesso a espaços de 

performação de géneros musicais ou cénico-musicais” (Losa, 2009: 25). Recuperando a 

transformação de sentido que o termo “cultura” verificou entre os séculos XVIII e XIX, 

a corte desenvolve modos e estilos de civilidade na urbe169. Emergiram novas práticas, 

                                                                                                                                                                          

Valle-Inclán, Anouilh, Cocteau, Camus, De Filippo, Miller, Albee, Pinter, Durrenmatt, Frisch, Mrozek, 
Buero Vallejo) e os fabricantes do boulevard” e os modernos autores nacionais (Rebello, 1967: 122). 

Todo o interior foi destruído no incêndio da madrugada de 1 para 2 de Dezembro de 1964. Na década 
seguinte a companhia do Teatro Nacional apresentou-se nos teatros Avenida, Capitólio e Trindade. Entre 
os actores: Palmira Bastos, Lucília Simões, Maria Matos, Vasco Santana, João Villaret, Mariana Rey-
Monteiro, Carmen Dolores, Eunice Muñoz, Lurdes Norberto, Assis Pacheco, Ruy de Carvalho, João 
Perry, João Mota, entre muitos outros. O teatro reabriu passados 14 anos, em 1978. 

Transformado em sociedade anónima de capitais públicos em 2004, tem consignado nos seus estatutos 
que “a acção cultural constitui um factor relevante no desenvolvimento económico e social do país”. 
Logo, no âmbito da sua missão de serviço público na actividade teatral define como objectivos o 
incentivo à “formação e desenvolvimento de públicos, assumindo-se como pólo cultural e de cidadania e 
suscitando através da relação dinâmica entre espectáculos e outras iniciativas, novos hábitos e 
necessidades culturais” (www.teatro-dmaria.pt/Teatro/Missao.aspx). Na tarefa de formação de públicos, a 
estrutura aponta o suscitar do gosto pelo teatro através da promoção “de novas atitudes e competências e 
recepção e de sentido crítico”. 
167 Teatro do Ginásio (1846-1921) – comédia ligeira; Dom Fernando (1849-1859) – repertório popular; 
Príncipe Real (1865, mais tarde designado Teatro Apolo) – grandes dramas; Teatro Trindade (1867) – 
operetas e outros géneros de complexidade cénica equivalente; Teatro Taborda (1870); Teatro do Rato 
(1880-1895); Teatro Luiz de Camões (1880; actual Belém Clube); Teatro da Rua dos Condes (1765; foi 
remodelado em 1888, depois convertido em cinema e actual Hard Rock Café); Teatro Avenida (1888-
1967) – operetas e outros géneros cénicos semelhantes; Teatro da Alegria (1890) – revistas e comédias de 
sátira política e costumes segundo a empresa inicial, embora o reportório variasse segundo a empresa em 
exploração; Coliseu dos Recreios (1890) – operetas e zarzuelas, espectáculos equestres e acrobacias; 
Teatro S. Luiz (1894); Real Coliseu (1896-1929). 
168 A vontade de domínio técnico da linguagem musical reflectiu-se na abertura dos Conservatórios de 
Lisboa e Porto (em 1835 e 1917, respectivamente), em contínuo estado de subfinanciamento, ou a 
crescente procura do ensino privado de música. 
169 A nova conotação de civilidade alterou-se no início do século XIX, adquirindo contornos de cortesia 
de cortesia e urbanidade em detrimento da rusticidade dos mecânicos da cidade. “Mantém-se a fronteira 
clara entre o campo e a cidade, mas a qualidade de civil valorizou-se socialmente e mudou o espaço (…) 
As representações da civilidade dizem respeito simultaneamente à maneira como as pessoas se 
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reguladoras do comportamento público no sentido de um cosmopolitismo até então 

desconhecido170, mas que não impediram a continuidade dos comentários dos visitantes 

estrangeiros a propósito de hábitos e trajar dos lisboetas. 

Contudo, verifica-se uma separação entre as propostas artísticas dos espaços, 

destinados aos géneros teatrais e músico-teatrais, com uma consequente diferenciação 

de públicos. A representação de ópera (italiana) fazia-se quase exclusivamente em S. 

Carlos, enquanto outros géneros musicais com componente cénica, como opereta e 

revista, eram apresentados no Teatro da Trindade, Teatro Avenida e Teatro dos Condes. 

Excepto os dois coliseus e os Teatros da Trindade e Alegria (que dispõem de balcão, 

segundo a arquitectura francesa), a maior parte dos novos teatros foi construída de 

acordo com o modelo italiano, com plateia e camarotes. Leitão interpreta esta escolha 

como evidência da componente de sociabilidade destinada àqueles espaços. Todas as 

arquitecturas permitiam uma demarcação pela posição social, designadamente através 

da disposição dos camarotes (Cf. Leitão, 2006). 

Uma nota, para referirmos o Teatro das Laranjeiras (1825-1862), propriedade do 

conde de Farrobo (burguês nobilitado, mecenas, empresário do Teatro S.Carlos, 

defensor da criação de teatros unicamente para óperas de produção portuguesa e 

Inspector-Geral dos Teatros), o mais importante teatro privado português171. Lousada 

                                                                                                                                                                          

comportam e ao quadro espacial onde se desenrolam os seus comportamentos. A cidade é, assim, 
representada não apenas pelo seu quadro material mas também pelos comportamentos dos seus 
habitantes” (Lousada, 1995: 144). 
170 As novas regras de vivência na cidade entre 1780 e 1834 definem: impedimento de actividades na via 
pública (ajuntamentos na rua, dormir no chão, integrar ou observar jogos em largo ou travessa, galopar), 
repressão e condenação de comportamentos excessivos em público (embriaguez ou defecção), 
regulamento de horários (estar na rua após o toque do sino), formalização de actividades como teatro, 
passeios e bailes (aplicação de multas as comerciantes com porta aberta após o horário definido ou por 
anuência a rixas, emissão de licenças para extensão de horário de funcionamento em lojas de bebidas, 
proibição de cantar e bailar em tabernas ou ruas, autorização de representações de teatro particulares) (Cf. 
Lousada, 1995: 144-145). 
171 Além do conde de Farrobo, outras famílias nobres promoviam práticas teatrais nobres (Marialvas, 
morgado de Assentiz, marqueses de Angeja e Fronteira, condes de Rio Maior, Sampaio, Anadia, Redondo 
e Almada, conde de Farrobo e os Câmara Coutinho). Por outro lado, havia, em Lisboa, “um conjunto, que 
se pode considerar significativo, de teatros – ou representações particulares – não aristocráticos”. Eram 26 
os teatros particulares entre 1818 e 1831, a funcionar numa sala da habitação de um dos sócios ou em 
locais construídos para o efeito. Neste número também poderiam estar incluídos registos para contornar o 
sistema de privilégios dos teatros públicos (Cf. Lousada, 1995: 313). “A geografia dos teatros particulares 
aqui estudados permite, aliás, apresentá-los como social e espacialmente alternativos aos teatros públicos, 
de cunho mais elitista” (Lousada, 1995: 315). No entanto, Lousada adverte que não é possível concluir 
pela tendência de “difusão dos teatros particulares burgueses após a revolução” (Lousada, 1995: 297).  
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conclui que o ambiente dos teatros privados, aristocráticos ou populares, é pouco 

politizado, perante as contínuas autorizações no repressivo contexto miguelista172. 

Os modos de sociabilidade nas cidades também potenciam o desenvolvimento 

da cultura popular, com manifestações no quase desconhecimento da escrita, prática de 

culto religioso, assim como nos consumos e modos de organização do quotidiano. O 

fado surge deste encontro entre a cultura popular e a mundana na segunda metade do 

século XIX, juntando-se às modinhas e canções sentimentais acompanhadas à guitarra 

tão do agrado de camponesas e damas. Lousada sublinha o paradoxo: “ao mesmo tempo 

que concorrem para aproximar os membros da futura elite, as novas sociabilidades são 

também um instrumento da afirmação das diferenças e de marcação da distância face ao 

povo” (designado de plebe, canalha e ralé em textos da altura) (Lousada, 1995: 397).  

É também, ao longo do século XIX, em Portugal, que se verifica um aumento de 

espaços onde são praticadas “formas de sociabilidade nos quais se encontram os 

diferentes grupos sociais; ou, ainda, de práticas de sociabilidades comuns a todos os 

grupos sociais, mas vividas em espaços e com códigos e formas distintas” (Cf. Lousada, 

1995: 147).  

 A existência de espaços comerciais cujos produtos servem a prática de 

música173, como instrumentos e partituras, efectiva a emergência de um mercado semi-

organizado, que resulta “na mediatização de produtos e reportórios musicais”. Segundo 

Losa, estas casas comerciais contribuíram para o “desenvolvimento do cosmopolitismo 

musical no país”, através da venda de instrumentos e partituras, e promoveram a ligação 

a centro de produção musical noutras capitais estrangeiras”. (Losa, 2009: 26). 

A prática de música por partitura por um número crescente de famílias é 

interpretada como “a alteração das formas de consumo musical e fomentação da 

popularização de géneros e estilos musicais” (Losa, 2009: 27), num consumo e prática 

ambíguas. “Criou um novo terreno onde se articulam de forma variável as categorias de 

‘ouvir’ e ‘participar’, o consumo prazeroso e o conhecimento musical” (Losa, 2009: 

27). Representa isto que as categorias de escuta típicas dos concertos públicos e a 

                                                           
172 A representação de peças dependia do licenciamento da Intendência-Geral da Polícia, que também 
deveria autorizar o funcionamento dos teatros (por três meses) e enviar um oficial para assistir a ensaios e 
apresentações (Cf. Lousada, 1995: 314).  
173 Losa (2009) aponta a Casa Sassetti, o Salão Neuparth, ou estabelecimentos como a Sociedade 
Phonographica Portugueza, Edições Neuparth, Valentim de Carvalho, Livraria Avellar Machado, Livraria 
Popular de Francisco Franco, Soares & Viana, Lda., Moraes, Lda. Editores e Casa Moreira de Sá. 
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sujeição à partitura “cristalizaram em forma de suporte as suas práticas mas, sobretudo, 

fomentaram valores estéticos junto dos públicos” (Losa, 2009: 27)174. Segundo 

Blacking, o conceito de grupo sonoro opera em “fenómenos emergentes da cultura 

popular que têm reflexos a uma escala massificada”. Permite que as conexões de índole 

de produção e consumo de um produto musical sejam “vistas como elemento 

etnográfico congregador”. 

Em O Grupo como portador de ideias (1963), Kracauer faz uma proposta 

semelhante. Entendendo o grupo como o mediador entre as pessoas e as ideias que 

perpassam no mundo social, Kracauer nota que a dimensão do grupo influencia a sua 

essência. Veja-se a diferença da “constituição espiritual necessária para concretizar 

ideias” num Estado, numa empresa ou numa família. “Cada ideia que amalgama um 

grupo cristaliza-se numa forma de contornos afiados. Torna-se num programa político, 

um princípio e um dogma decididamente característicos” (1963: 149). Ou seja, a ideia é 

desenvolvida até se transformar numa ideologia. O autor propõe que a afinidade de 

ideias contribui para a formação de classes e de estratos sociais, que se consideram 

unidos entre si e isolados dos outros (Cf. Kracauer; 1963: 150-155). Esta partilha de 

ideias, além de aproximar, também contribui para a manutenção da unidade do grupo. 

Contudo, adverte Kracauer “o que mantém o grupo unido e conduz todos os seus 

movimentos não é a sua ideia, ou melhor, a sua ideologia, mas antes o verdadeiro 

objectivo que se esconde nela” (1963: 168). 

Acresce Losa a perspectiva de um mercado alargado de receptores e a 

transformação da música em bem de consumo para termos o embrião da produção em 

série ou indústria da música. “A articulação entre sistemas de produção é a principal 

característica desta economia (semi-formal), uma vez que promove e assenta numa rede 

de divulgação em que ambos se encontram beneficiados: desde a performance à venda 

de suportes, passando pela sua reprodução ambiguamente situada entre a escuta passiva 

e a prática” (Losa, 2009: 28). Além dos instrumentos a preços mais acessíveis, 

consequência da aplicação dos modos de produção industriais, e da acessibilidade a 

partituras, as redes de distribuição são outro elemento neste contexto. 

                                                           
174 A autora recorre ao conceito de grupo sonoro, de John Blacking (1995). “Sound group é um grupo de 
pessoas que partilham uma linguagem musical comum, com ideias comuns sobre a música e os seus usos. 
Os membros de grupos sonoros podem coincidir em distribuição linguística e cultural, ou podem 
transcendê-las (…). Diferentes classes sociais na mesma sociedade podem ser distinguidas como 
diferentes grupos sonoros, ou podem pertencer ao mesmo grupo sonoro, mesmo que estejam 
profundamente divididos noutros aspectos” (Blacking citado por Losa, 2008: 21). 
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O enfraquecimento da cultura de corte ao longo do século XVII e a crescente 

circulação de músicos e intelectuais no século seguinte contribuíram para a formação de 

uma esfera pública que é expressão do (novo) poder sócio-económico (Cf. Silva, 2008: 

7), alargado, não se encontrando mais sujeita à iniciativa aristocrática.  

As sociedades de concertos que foram criadas a partir da segunda metade do 

século XVIII175 contribuíram para difundir o interesse pela música instrumental, a 

evolução do gosto (aproximação à música alemã) e promoveram a organização de 

concertos por formações de renome internacional. Assistimos, agora, a um novo 

processo. Além de local para mostrar capacidade de divertimento, os concertos são 

momento de arte. A Orquestra Filarmónica de Berlim interpretou obras de Wagner em 

Lisboa, em 1901 e 1908, sob direcção de Nikish e Richard Strauss respectivamente. Os 

concertos da Associação da Classe Musical dos Professores de Instrumentos de Arco do 

Porto estrearam em Portugal obras do mestre alemão. No final do século XIX, os 

músicos portugueses já partiam para estudar na Alemanha (Viana da Mota para Berlim 

e Guilhermina Suggia para Leipzig), em detrimento de Londres ou das cidades italianas. 

Este período coincidia, no teatro, com a afirmação do realismo no país, através 

dos grupos independentes, “Teatro Livre” (1904) e “Teatro Moderno” (1905), que 

seguiram o modelo francês de Antoine, afirmaram o realismo em Portugal. “Um núcleo 

de autores e actores, conscientes da missão social do teatro e do seu poder de acção 

junto do povo para “dar ao povo em beleza, o que muitas vezes se lhe nega em justiça” 

(Rebelo, 1967: 107-108). Os primeiros anos da República trazem o domínio do 

naturalismo, com predominância do drama histórico, drama regional e drama de 

costumes (ou comédia). A reforma dos conservatórios de Teatro (1911) e de Música 

(1919) visa adequá-los “às exigências das novas estruturas sociopolíticas” (Rebello, 

1967: 114). 

O regime do Estado Novo, instaurado em 1926, começou por se manifestar nas 

limitações orçamentais impostas por António de Oliveira Salazar, ministro das Finanças 

                                                           
175 A primeira tentativa de particulares em instaurar a prática regular de concertos públicos pertence a 
Bomtempo (1775-1842), que na sua casa na Rua Nova do Carmo, em Lisboa, organizava recitais de 
música instrumental e vocal (entre 1822 e 1823; mais tarde entre 1824 e 1828), frequentados por nobres e 
burgueses mediante assinatura (Cf. Lousada, 1995: 290-291) Em Lisboa: Sociedade de Concertos 
Populares (1860), Orquestra 24 de Junho (1870), Sociedade de Concertos de Lisboa (1875), Academia 
dos Amadores de Música (1884); no Porto: Sociedade de Quartetos (1874), Sociedade de Música de 
Câmara (1883), Quarteto Moreira de Sá (1884), Orpheon Portuense (1901). Posteriormente: Sociedade de 
Concertos de Lisboa (1917), Sociedade Nacional de Música de Câmara (1919), Filarmonia de Lisboa 
(1921) e Renascimento Musical (1923).  
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desde 1928 e quatro anos depois assumiria, por 41 anos, a Presidência do Conselho de 

Ministros. 

 

Numa primeira fase, não houve uma preocupação especial do 
novo poder com a definição de uma política cultural própria, 
tarefa que só a partir de 1933 viria a ser assumida de forma 
sistemática pelo recém-criado Secretariado de Propaganda 
Nacional sob a direcção de António Ferro, num processo que se 
prolongaria por toda a década de 1930 e ao longo da II Gerra 
Mundial, à medida que a afluência económica crescente do 
regime o ia permitindo (Nery, 2010: 1019). 

 

Era feita uma distinção entre a “alta cultura” (Orquestra Sinfónica Nacional) e a 

“cultura popular e de espectáculos” (Orquestra Típica, Orquestra de Variedades), que 

consistia em iniciativas de diversão e de doutrinação político-ideológica da população 

(Cf. Nery, 2010: 2019), por vezes transmitidas em directo pela Emissora Nacional.  

O nacionalismo e o historicismo são os valores fundamentais da política cultural 

do Estado Novo, designada de “política do espírito”, de que a Exposição do Mundo 

Português (1940) é um expoente. “A cultura era dominada, sobretudo pela dimensão 

propagandística e as áreas que hoje se consideram especificamente culturais 

encontravam-se integradas no âmbito do Ministério da Educação” (Santos, 1998: 63). 

A política cultural de Salazar impôs a censura prévia aos espectáculos e aos 

poemas cantados “a pretexto de defender a opinião pública contra ‘todos os factores que 

a desorientem contra a verdade, a justiça, a boa administração e o bem comum e os 

princípios fundamentais da organização da sociedade’” (Rebello, 1967: 114-115). Entre 

1943 e 1945, o repertório teatral apresenta “significativas transformações” com a estreia 

de peças de Alexandre O’Neill, Hauptmann, Molière, Shakespeare176. A crescente 

                                                           
176 O Manifesto do Teatro-Estúdio do Salitre (1946) condenava os excessos do realismo e a omnipotência 
da encenação e defendia a importância de encontrar “nas palavras do texto, no jogo das cenas, nos gestos 
dos actores, nos agrupamentos, nas luzes, nas cores, na atmosfera cenográfica – o ritmo, o estilo, a poesia 
da representação”. Este projecto constituiu “a primeira tentativa” de revelar novos autores e actores e 
encetar “um princípio de reeducação dos gostos do público”, mas ao sector burguês, destinatário dos seus 
espectáculos (Rebello. 1967:124). 

Na década de 50 do século XX, são determinantes no teatro português a actividade de grupos como a 
Casa da Comédia e o Teatro Experimental do Porto (1953), que visam um teatro desvinculado de 
compromissos comerciais e a criação de uma linguagem e estilo dramáticos alheios à estética naturalista. 
Entre os grupos universitários há a destacar o Círculo de Iniciação Teatral da Academia de Coimbra 
(CITAC, 1956), o Teatro Universitário do Porto, os Grupos Cénicos das Faculdades de Direito e de Letras 
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concorrência do cinema, rádio, televisão e competições desportivas, “muitas vezes 

utilizados como factores alienantes, vieram travar esse movimento evolutivo, que não 

chegou assim a produzir os frutos esperados” (Rebello, 1967: 114-115). Entre 1945 e 

1974 publicou-se mais teatro do que noutras épocas mas a maior parte desse teatro não 

foi levado à cena. 

Nas artes visuais, a comercialização de obras em locais especializados data de 

1933, se excluirmos a Sociedade Nacional de Belas Artes (SNBA). A primeira galeria 

de arte (espaço expositivo e de venda de obras de artes plásticas) esteve em funções 

durante três anos, em virtude da “inexistência de um espírito de investimento do público 

(…) A par da falta de compradores nas exposições não havia nem encomendas de 

particulares nem de entidades oficiais”, que continuou nas décadas de 40 e 50 (Moreira, 

1985: 10)177.  

A subida do preço das obras de arte e o facto de começarem a ser consideradas 

um investimento lucrativo está relacionado com o aparecimento de novos espaços 

comerciais de artes plásticas nos anos 70. As galerias apresentam exposições 

individuais e colectivas e desenvolvem actividades paralelas, mesmo sem fins 

lucrativos, dinamizando um mercado de arte até então incipiente. 

 

                                                                                                                                                                          

de Lisboa (este último está na origem da Cornucópia). A acção dos agrupamentos universitários, apesar 
de relevante, continua marginal, refere Rebello. 

Na acção das companhias profissionais, muitas vezes travadas pela censura, de renovação de repertório e 
da montagem há a destacar: Comediantes de Lisboa (1944-1950); Teatro Nacional Popular; Teatro d’Arte 
de Lisboa; Teatro Moderno de Lisboa (1961-1965); Teatro-Estúdio de Lisboa (1964); Teatro 
Experimental de Cascais (1965); Companhia Portuguesa de Comediantes (1966-1968); Grupo de Acção 
Teatral (1970-1971). Ainda a acrescentar as sociedades de actores Grupo 4 (1968); os Bonecreiros 
(1971), que deu origem à Comuna (1972); a Cornucópia (1973); a Seiva Trupe (1973). As salas destas 
companhias apresentam “um arranjo muito despojado” e que assenta na procura da eternidade do passado, 
para aí alicerçar as propostas para o futuro (Cf. Solmer, 1999: 18-20). 
177 A análise cronológica da actividade das galerias de arte, tal como das companhias de dança, teatro, 
música, está dificultada pelo carácter efémero e pouco rígido do seu aparecimento. Contudo, é possível 
situar na década de 60 o início de um processo de constituição de um mercado da arte em Portugal, com 
acentuado desenvolvimento na década de 80, em virtude da divulgação da produção internacional e do 
aumento da notoriedade dos artistas portugueses junto dos públicos.  

No início da década de 60 estavam em funcionamento a SNBA, a Gravura – Cooperativa de Gravadores 
Portugueses e a Galeria do Diário de Notícias. Ao longo da década, entram no mercado a Galeria 111 e a 
Galeria S.Mamede, ligadas a espaços comerciais já existentes (uma livraria e uma loja de antiguidades). 
Também a Galeria S.Francisco e o Clube dos Cem vezes Cem começam a tecer contactos, dando início à 
constituição de um mercado de arte. Seriam 40 as galerias comerciais em Portugal, em 1973, estando 15 
situadas em Lisboa e 11 no Porto. Em 1983, contavam-se 90 galerias de arte e instituições ligadas às artes 
plásticas em Portugal. As cidades de Lisboa e Porto concentravam 55 por cento da totalidade das galerias 
no mercado português. 
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Na música178, foi reaberto o Teatro São Carlos (encerrado desde 1927), voltando 

a ser local de encontro de elite social a quem, “graças a factores de natureza económica 

mas também de natureza política” (Brito e Cymbron, 1992: 170), apresentava os mais 

renomados intérpretes da cena lírica internacional.”Quanto ao repertório, manter-se-á 

numa linha bastante conservadora, raramente incluindo produções contemporâneas” 

(Brito e Cymbron, 1992: 170). Diminuiu o número e diversidade de propostas artísticas, 

como concertos privados, “em resultado da progressiva estatização da vida musical: as 

principais excepções são constituídas pelas sessões de ‘divulgação musical’” (Castro e 

Nery, 1999: 167). “Terão sido o isolamento cultural global do país (acentuado a partir 

da vitória aliada de 1945) e as próprias limitações do meio musical erudito (em 

particular a flagrante fragilidade das estruturas de formação pedagógica) os principais 

responsáveis pelo reduzido e tardio impacte em Portugal das tendências estéticas mais 

avançadas da criação musical europeia do pós-guerra” (Nery, 2010: 1021). Por seu lado, 

na música de tradição rural florescia a folclorização do país, com a contínua criação de 

ranchos folclóricos frequentemente associados a corporações como as Casas do Povo. 

Datam de início da década de 70 os primeiros programas de apoio regular a 

produções artísticas independentes179. A iniciativa é da Direcção-Geral dos Assuntos 

Culturais, organismo da Secretaria de Estado da Informação e Turismo (previamente 

Serviço Nacional de Informação, por sua vez, herdeiro do Secretariado de Propaganda 

Nacional de António Ferro).  

A conquista da liberdade de expressão, na perspectiva de Rebello, condição 

necessária para “a resolução dos problemas que afligiam o teatro português, mas que 

estava longe de ser suficiente”, contribui para a visibilidade das políticas culturais e a 

acção artística. Juntamente com a supressão da censura, foram abolidos os monopólios 

de exploração teatral e promovida uma descentralização180 da actividade assim como 

                                                           
178 Para uma súmula das medidas de política cultural do Estado Novo ver Nery, 2010: 1019-1022. 
179 A ideia filantrópica de estimular o contacto com práticas artísticas foi progressivamente apropriada 
pelo Estado e transformada em políticas públicas sob variadas formas (modos de financiamento, leis de 
mecenato, benefícios fiscais) que, em última instância, redundam na dependência de subsídios para a 
manutenção da actividade artística. 
180 O processo de delegação de poderes da Administração Central para a Administração Local ocorreu em 
concomitância com a progressiva, desde o 25 de Abril, criação de estratégias de repartir os recursos 
nacionais (ex: Lei das Autarquias Locais e Lei das Finanças Locais). A amplitude e o carácter 
fragmentário da área da cultura afiguravam-se como os principais motivos para tentar atenuar a 
concentração. Entre 1985 e 1995 todos os programas de governo “reafirmam o propósito de colaborar 
com as autarquias locais no domínio da cultura, transferindo poderes e competências” (Santos, 1998: 
342).  
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uma política de concessão de subsídios181 (Cf. Rebello, 1967: 142). Em balanço da 

prática teatral após o 25 de Abril, o principal autor em quem nos sustentamos para este 

percurso nota:  

 

a decepcionante actividade das duas companhias estatais 
aparecidas em 1978 (a do Teatro Nacional e a de um pretenso 
Teatro Popular), reflexo aliás da absoluta inexistência de uma 
política teatral respeitadora do imperativo constitucional de 
‘democratizar a cultura’ e de ‘ incentivar e assegurar o acesso de 
todos os cidadãos, em especial dos trabalhadores, à fruição e 
criação cultural (Rebello, 1967: 145). 

 

Meses após a Revolução de Abril de 1974, os governos começaram a anunciar 

intenções e programas de acção no sentido de cumprir a “democratização”182 da 

educação, da cultura e o incentivo à investigação científica, bem como o direito “à 

fruição e criação cultural”, conforme viria a ficar registado nos artigos 73.º e 78.º da 

Constituição de 1976183. 

                                                                                                                                                                          

Ribeiro aponta uma prolongada “desvalorização do contexto”da comunidade, situando nos anos 80 a 
decisiva transição entre um conceito limitado à circulação de bens e a criação de equipamentos 
geograficamente afastados da capital. “O princípio – que, em abstracto, era de louvar – não considerava, 
porém, as assimetrias dos equipamentos (que, ou não viabilizavam essas apresentações, ou as 
viabilizavam em más condições), a pertinência (ou falta dela) da circulação de obras de natureza urbana, 
industrial ou nascidas num contexto internacional radicalmente diferente e cuja apresentação se afigurava 
exótica, sem público ou despropositada” (Ribeiro, 2009: 15). 
181 Potencia actividade de companhias profissionais já referidas. Na década de 70 foram criadas novas 
companhias: Barraca, O Bando, Cómicos, Teatro-Hoje, Teatro de Animação de Setúbal, Trupe e a 
profissionalização do Grupo de Teatro de Campolide (Rebello, 1967: 142). Na década de 80 e início de 
90 surgiram: Teatro da Garagem, Teatro Meridional. 
182 O termo só vira a ser registado num programa político pelo XIII Governo Constitucional (1995-1999). 
“A democratização passa, antes de mais: pelo alargamento do acesso dos cidadãos às práticas culturais, da 
instituição de passes culturais, do apoio à difusão de produtos multimédia que permitam reduzir os custos 
do acesso à cultura e da colaboração com o Ministério das Finanças de modo a permitir a dedução na 
matéria colectável do IRS de despesas de consumo de bens e serviços culturais até um tecto a estabelecer; 
por uma cooperação estreita com o Ministério da Educação, com vista ao reforço do ensino artístico e das 
restantes disciplinas de sensibilização cultural, quer como componentes do currículo escolar geral quer 
como ramos vocacionais; por uma política articulada com a Secretaria de Estado da Comunicação Social, 
de forma a garantir o cumprimento das obrigações culturais que devem integrar o serviço público de rádio 
e televisão” (retirado de 

 http://www.portugal.gov.pt/pt/GC13/Governo/ProgramaGoverno/Pages/ProgramaGoverno.aspx). 
183 Para uma breve descrição dos organismos criados no âmbito dos Governos Provisórios ver Nery, 
2010: 1022- 1024. As linhas gerais dos primeiros Governos Constitucionais são descritas em Santos, 
1998: 64-75. Apesar do risco de se revelar uma abordagem simplista e redutora, entendemos referir aqui 
as oscilações político-ideológicas de governos provisórios e constitucionais. Rui Vieira Nery entende que 
se traduzem “numa vertente mais marcadamente patrimonialista da direita e numa maior ligação 
tradicional da esquerda à criação artística contemporânea”, preferindo sublinhar a “relativa continuidade 
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O período de ditadura em Portugal, apesar de não ter sido um dos mais ferozes, 

foi dos mais duradouros, predominando uma atitude de isolamento em relação às 

correntes artísticas e de pensamento internacional, caracterizando-se a população 

portuguesa por um baixo nível de escolaridade e uma opinião pública desinformada. 

A Revolução dos Cravos provocou uma decisiva mutação social e cultural, 

seguida por um processo de abertura decorrente da integração europeia. Teatro, dança e 

galerias têm em comum a pluralidade de propostas artísticas e estéticas, mas a 

“centralização” dos núcleos da cena independente em Lisboa184. Na década de 80 

surgem novos criadores, galeristas e comentadores que, juntamente com os agentes de 

outras gerações em exercício, primavam pela capacidade de afirmação e pela 

diversidade programática185. O panorama da dança é marcado pela acção do Ballet 

Gulbenkian (1965-2005), a primeira companhia de dança profissional e principal agente 

divulgador da contemporaneidade, que no seu elenco forma sucessivas gerações de 

criadores186. 

A instituição de um Ministério da Cultura, com acção continuada por vários 

governos constitucionais, representa uma resposta política à centralidade crescente do 

sector no desenvolvimento do país. O financiamento público do Estado às instituições e 

                                                                                                                                                                          

nas políticas culturais do novo Estado democrático” (Nery, 2010: 1023-1024). As duas sensibilidades 
políticas têm em comum o facto de ambas excluírem manifestações artísticas urbanas ou suburbanas 
(grafitti, B.D., rock, pop ou fado) (Cf. Ribeiro, 2009: 9). 

Ribeiro (2009: 10-11) aventa uma explicação, de “natureza sociológica”, em que a direita seria mais 
propensa à “manutenção dos cânones sem os discutir ou questionar” e a esquerda “mais próxima da 
transformação do status e dos cânones artísticos e culturais”. Subjacente a esta divisão de políticas está a 
ideia do “cultural como experiência de risco”, na senda de Rousseau e Diderot, exemplificada nas 
diferentes maneiras de fazer a Festa (entre as primeiras edições dos festivais de Avignon e Edimburgo e o 
festival de Ópera de Munique). Em decorrência do acima exposto, o autor propõe um debate em torno do 
conceito de história em causa quando falamos de política cultural.   

Eduarda Dionísio (1993) lança um perspicaz olhar às relações entre a cultura e o poder, incluindo 
políticas culturais e movimentos artísticos, entre o 25 de Abril e a década de 90, com particular atenção à 
transição para o regime democrático. 
184 Sobre as condições de produção, mas também recepção, do “Teatro nos Anos Oitenta” ver Baptista, 
1992: 97-116. 
185 Regista-se o reforço de notoriedade ou o alcance da mesma por artistas que começaram a criar nas 
décadas de 40 e de 60: Paula Rego, Joaquim Rodrigo, António Dacosta, Júlio Pomar, Menez, Ângelo de 
Sousa, Alberto Carneiro, António Sena, Jorge Martins, Álvaro Lapa, Eduardo Batarda. Outra tendência é 
a afirmação pública de grupos de novos criadores, com afinidades artísticas entre si, através de mostras 
colectivas ou entrevistas, mas cujas divergências programáticas conduzem à autonomização das carreiras: 
José Pedro Croft, Pedro Cabrita Reis, Rui Sanches, Pedro Calapez. 
186 Para uma perspectiva da importância desta formação para a cena da dança durante o final do regime e 
pós-25 de Abril, bem como os seus protagonistas, ver Sasportes e Ribeiro (1991: 59-103). 
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projectos artísticos é um dos aspectos críticos187, e em permanente debate, da relação 

entre cultura e poder. 

Os argumentos a favor do financiamento público apresentam-no como: meio de 

equilíbrio à lógica comercial de produção e distribuição de bens artísticos, para que os 

interesses dos cidadãos a propostas de qualidade e inovação não sejam sacrificados em 

detrimento do lucro; exemplo e estímulo ao sector privado para a importância de 

financiar a cultura; essencial à actividade artística de pequenos agentes (com menor 

capacidade e atracção de privados e patrocinadores). “A criação artística é comparável à 

criação científica, sem a rentabilidade possível desta última em caso de sucesso, e por 

isso deve ser apoiada”, acrescenta Ribeiro (2009:14)188. 

Os argumentos contra apontam o perigo do controlo ideológico na determinação 

de “uma” cultura; a possível ingerência do Estado “roubando” oportunidades à 

intervenção de privados; a criação de “clientelas” e consequente falta de estímulo à 

inovação artística189. 

Nery termina a entrada de “Políticas Culturais” na Enciclopédia da Música em 

Portugal no século XX com um balanço “apreensivo” da acção pública. Debilidades ao 

nível dos organismos centrais de produção, modelos jurídicos inadequados de 

orquestras existentes e ausência de definição de políticas sistemáticas de intervenção no 

domínio de músicas não eruditas são lamentos do musicólogo. E resume: “o 

investimento público na música é manifestamente insuficiente para a prossecução do 

citado imperativo constitucional de generalização do acesso à criação e fruição culturais 

neste domínio, o que na prática inviabiliza a plena participação da música como factor 

estruturante indispensável a qualquer estratégia de desenvolvimento global equilibrado 

do país” (Nery, 2010: 1030). 

                                                           
187 António Reis, secretário de Estado da Cultura do II Governo Constitucional (1978), apontou no 
encontro O Estado das Artes/ As Artes e o Estado três modelos de política cultural: liberal/conservador, 
com alicerce na defesa do património, no financiamento de grandes instituições estatais e de investimento 
no sistema educativo público; comunista, com ênfase na democratização do acesso e no apoio à criação 
ideologicamente condicionado; democrático, suporte da visão que permitirá a fruição e criação cultural, 
consagradas na Constituição da República Portuguesa (Cf. AAVV, 2002: 28-32). Uma proposta 
contestada por António Gomes Pinho, secretário de Estado do VIII Governo Constitucional (1981) (Cf. 
AAVV, 2002: 38-42). 
188

 Para uma perspectiva mais abrangente dos motivos e modelos dos governos para apoio às artes, com 
particular atenção ao sistema britânico de financiamento ver Pick e Anderton (1980: 64-77). 
189

 Para uma contestação ao conceito de arte tradicionalmente apoiado pelos governos e uma posição 
contra os apoios financeiros às artes “artísticas” ver Lewis (1994: 86-88). 
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IV. 4. Modelos de programadores e de programações 

 

Na secção precedente identificámos uma tendência para o crescente 

envolvimento dos mecanismos do poder político em relação à arte. O envolvimento 

económico é outro dos eixos que vai conhecer desenvolvimentos graduais190, assumindo 

ainda uma preocupação com o número de públicos envolvidos. Um terceiro aspecto, 

decorrente deste processo, consiste na profissionalização das actividades artísticas, 

consequente especialização dos agentes e formação técnica. Sublinhamos a 

complexificação das tarefas associadas à função do programador cultural, direcção 

artística ou outra designação que pretendamos dar a quem tem a responsabilidade de 

apresentar ao público um conjunto coordenado e articulado de propostas artísticas. 

Não será, pois, de estranhar que na literatura de gestão cultural, sejam destacadas 

as capacidades de liderança, orçamentação, implementação de equipa, angariação de 

patrocínios, comunicação, desenvolvimento de públicos e, por esta ordem, sentido 

estético/artístico, de acordo com as conclusões do estudo de J.Dennis Rich e Dan 

J.Martin (Cf. Byrnes, 2003: 29-30). Tendo em conta a junção cada vez mais frequente 

dos campos cultura e economia, bem como a imensidão de tarefas e abordagens 

envolvidas, será inconsequente tentar fazer o perfil de um eventual “programador 

perfeito”191. Föhl propõe um mediador e um fazedor de cultura, que se reinventasse a 

cada projecto, na busca das melhores abordagens interdisciplinares (Cf. Föhl, 2008: 5).  

Tão genérica descrição deixa entrever a constante renovação de facetas ou até a 

coexistência de vários estilos: a) programador-comercial, potencia a sua acção pelo 

                                                           
190 Veja-se o debate em torno de conceitos como indústrias culturais, a curiosidade e interesse que 
desperta a proposta das cidades criativas por Richard Florida e os estudos ao impacto das actividades 
culturais na economia. Entendemos neste contexto a proliferação de cursos e acções de formação 
relacionadas com gestão cultural. Para mais dados sobre a economia da cultura ver segunda parte da 
secção V. 
191 A experiência prévia das funções, antes da contratação por instituições públicas, ou então um período 
equivalente claramente admitido de experimentação nos casos de criação de uma estrutura própria, é um 
elemento imprescindível para assumir responsabilidades no “circuito”, deduzimos pela análise aos perfis 
dos entrevistados. A aprendizagem de estratégias quando em funções é corrente, e deve-se à constante 
redefinição das políticas culturais, dos objectivos das instituições, dos contextos económico, social, 
artístico, etc. 
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marketing cultural mas zela para que a obra não seja secundarizada; b) programador-

tradutor, a produção da obra é a sua meta, tal como o controlo da concepção e do 

financiamento e, para esse fim, vai articular artistas, instituições e públicos e demais 

intervenientes; c) programador-carismático, “empresta” a sua interpretação artística a 

um projecto determinado a produzir “algo de significativo e importante”; d) 

programador-facilitador, com menor ênfase na criação, prefere materializar as ideias e 

iniciativas de outros na estrutura que lidera, para a qual tem formação técnica, contactos 

e conhecimentos; e) programador-artista-pós-heróico, reúne a experiência artística à de 

gestão e, por isso, é capaz de executar as suas próprias ideias (Cf. Föhl, 2008: 5-6). 

Ribeiro acrescenta: “estar em permanente conexão com a região cultural e/ou as redes 

que optou por considerar prioritárias para a sua orientação programática, e a consciência 

permanente da sua exigente condição de testemunha e interveniente privilegiado nas 

mutações do conhecimento em formas de cultura e arte” (2009: 72). 

Atentemos neste último: o programador-comunicador. Evoluiu do especialista 

que cuidava das colecções do museu, para definir um novo conjunto de relações entre as 

suas exposições e o público, que consistem em declarações de autoria no âmbito do 

museu. Deste modo, as entidades cumprirão o seu papel “enquanto instrumento para a 

auto-exibição das sociedades democráticas e pluralistas” (Bennett, 1995: 102). Tendo 

em conta que a relação com as artes nas sociedades contemporâneas, altamente 

diferenciadas e agregadas em pequenos grupos, é pautada pela “proliferação de 

pequenos pólos em torno dos quais se constroem simultaneamente, e por tentativas e 

erros, as identidades mais ou menos duráveis de certas práticas artísticas e de certos 

grupos sociais”, Monteiro sugere a importância de estudar as organizações e instituições 

por onde passam os limites dessas práticas dos indivíduos e dos pequenos grupos, na 

medida em que enquadram a produção e a distribuição das obras ou acontecimentos 

artísticos) (Cf. Monteiro, 1992: 123). 

Uma outra nota relativamente à presença do programador cultural nos meios de 

comunicação, apesar de ser um emissor autorizado, o programador também encontra 

nos media fonte de informação para as suas compras e decisões como director artístico 

no mundo. As regras de acesso aos media verificam-se tanto na programação artística 

como em todas as áreas, o que significa que os representantes de grandes organizações 

têm maior visibilidade (porque: as actividades que promovem podem mobilizar mais 

pessoas – Festa da Música; podem promover com maior facilidade nomes instituídos 
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internacionalmente – festivais de música rock no Verão; podem representar a 

possibilidade de relações comerciais mais interessantes com os meios de comunicação – 

contratos de publicidade). 

Para multiplicar a possibilidade de referências nos meios de comunicação social 

nacional, consideradas sinais de reconhecimento, e evitar a reclusão aos meios de 

divulgação local, registamos a estratégia da Casa da Música e que progressivamente 

outras instituições adoptam (Teatro Municipal da Guarda, Centro Cultural Vila Flor e 

Teatro São Luiz): substituir a tradicional apresentação anual da temporada pela 

divulgação trimestral das actividades (e, na Casa da Música, com conferências de 

imprensa regulares para apresentação dos seus ciclos), além dos habituais convites a 

ensaios abertos à imprensa (dias antes da estreia) e newsletters electrónicas semanais 

sobre os espectáculos em cartaz. 

O novo contexto que resulta da globalização da economia, do aumento de 

produções artísticas e culturais e “a transformação das formas e da natureza da 

comunicação e da informação” moldou o perfil do programador actual (Cf. Ribeiro, 

2009: 70).  

 

Cada vez mais, exige-se-lhe que possua conhecimentos muito 
especializados no âmbito da gestão de informação, dos recursos 
financeiros e da gestão organizacional e, por outro lado, que se 
adeqúe ao contexto em que está inserido. Nada disto dispensa, 
contudo, a vocação, o talento e a capacidade para sentir o 
espírito do tempo, como era apanágio dos programadores 
pioneiros, só que os actuais programadores têm de agir muito 
mais rapidamente do que outrora (Ribeiro, 2009: 70-71). 

 

Aos dois modelos de programação cultural vigentes desde os anos 90 em 

Portugal, acrescenta Ribeiro uma terceira possibilidade, ainda em fase de formação. O 

primeiro modelo de programação consiste na delineação da mesma “em função dos 

interesses do público192, limitando-se o programador e a sua equipa a declinar qualquer 

                                                           
192 Este modelo induz em equívoco, na óptica de Ribeiro, por três motivos: esconde que está sempre 
implícita uma escolha dos programadores; coloca as obras de cultura sob a mesma linha de escolha que 
outros produtos de consumo, o que iria tornar as obras “solitárias”; os moldes actuais para a escolha do 
programador não garantem que este seja o melhor representante do gosto do público (Cf. Ribeiro, 2009: 
69).  
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ideia de autoria ou de intervenção programática, oferecendo, em vez disso, um leque de 

escolhas diversificado”, de que o CCB seria exemplar (Ribeiro, 2009: 68). O segundo é 

o modelo de programação de autor, com base num conjunto de premissas193 aprovadas 

pela administração e manifesto de “justificação junto dos públicos, os artistas e dos 

criadores da natureza das suas escolhas de programação e de produção” (Ribeiro, 2009: 

70). Este seria o modelo que adoptou na Culturgest, entre 1992 e 2003, quando foi o seu 

programador cultural. Em formação está um terceiro modelo de programação, que 

procura responder à dificuldades em comprovar as teses de Bourdieu na actualidade. “O 

próprio consumidor tanto compra no El Corte Inglès como no Lidl. Esta ideia de 

transversalidade sem uma marca necessariamente social que decorre do estatuto 

económico ou do estatuto cultural da pessoa é uma evidência também nas programações 

culturais”, respondeu, em entrevista António Pinto Ribeiro.  

O programador do “Próximo Futuro”, da Fundação Calouste Gulbenkian, 

entende que a transversalidade das programações, a da oferta artística no fundo, teve 

consequências na maior heterogeneidade dos públicos. 

 

Acresce a este fenómeno um outro, fundamental, que é o da 
informação online. Por um lado, esta informação concorre para 
que seja mais fácil que os públicos receptores experimentem 
novidades que não fariam noutras condições. A própria 
programação era publicitada, quando falamos de jornais ou 
revistas, através de sectores muito específicos (…) [Agora] 
Assistimos ao início da transferência do online para o 
espectáculo ao vivo e vice-versa, o que veio baralhar tudo. 
Assistimos a um grande ‘baralhamento’ em que tudo é ao 
mesmo tempo possível, sem definição, sem novos cânones194. 

 

                                                                                                                                                                          

Todos os programadores entrevistados foram convidados para assumir funções sem que para o efeito 
tenha sido realizado concurso. A maioria admite a alteração deste padrão e exprimiu o desejo da prática 
de uma selecção mediante apresentação de projectos de trabalho para objectivos previamente definidos. 
193 Na base da programação do autor estão as seguintes ideias: a programação artística deve responder a 
um contexto cultural; o contexto político afecta a natureza da programação e os recursos da instituição; o 
programador tem uma “responsabilidade ética, cultural e política perante todos os parceiros que 
mediatiza”, utilizando nas suas funções todo o capital cultural e social que possuir (Cf. Ribeiro, 2009: 
70).  
194 O entrevistado inclui neste conjunto de indefinições a própria programação do online, em que um 
criador promove as suas criações artísticas constituindo-se igualmente como espectador.  
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Os meios de comunicação de massa haviam iniciado o processo, mas a Internet, 

com as suas potencialidades de criação e difusão, alterou as regras da dominação e da 

sua reprodução, definidas por Bourdieu. Em causa está a asserção que o carisma ou 

autoridade pessoal, além da já referida autoridade académica, só se pode perpetuar 

através de acções que a reafirmem continuamente em conformidade com valores 

reconhecidos pelo grupo (Bourdieu, 1976: 129). “As relações duradouras de dominação 

legítima e de dependência reconhecida têm fundamento na circulação circular onde se 

gera esta mais-valia simbólica que é a legitimação do poder” (Bourdieu, 1976: 131).  

A Internet, além de constituir um meio de divulgação e venda de ingressos para 

o próprio espectáculo, com potencial de crescimento de ganhos, encerra em si uma 

dimensão expositiva. Um modelo que Ribeiro está a ensaiar no renovado site da 

Gulbenkian. “Há um bloco permanente que supostamente transmite coisas (como 

vídeos, animações gráficas), não no sentido do que está a acontecer, mas produz uma 

outra informação e outros espectáculos. Este projecto vai evoluir nos próximos dois 

anos no sentido de ter uma programação que é dos dois lados”, isto é, estimulando uma 

reacção dos públicos.  

 O entrevistado entende a programação “como uma tentativa de responder a um 

grande dilema entre o fazer e o pensar. O dilema foi anunciado pela Hannah Arendt há 

50 anos, sobre a missão do intelectual, que designava de pensador. Foi um dilema que 

ela nunca resolveu e creio que hoje também não se consegue resolver”195.  

A posição de Arendt representa um desenvolvimento da ideia que o perito, no 

século XIX, é garante da competência do poder. Este, por sua vez, veio substituir o 

intelectual de esquerda, que como representante de uma consciência universal se debatia 

com os representantes do Estado ou do poder económico, engenheiros, magistrados, etc. 

“Do momento em que a politização se realiza a partir da actividade específica de cada 

um, o limiar da escrita como marca sacralisante do intelectual desaparece, e então 

podem se produzir ligações transversais de saber para saber, de um ponto de politização 

para outro” (Foucault, 1979: 9). 

                                                           
195 Arendt questiona-se no ensaio “A crise na cultura: o seu significado social e político” sobre o estatuto 
da arte na “antiga sociedade” e na sociedade de massas. A autora nota a intenção de “intelectualização do 
kitsch”, que passa pelo aparecimento de “um tipo especial de intelectuais, muitas vezes cultos e bem 
informados, cuja única função é organizar, difundir e modificar objectos culturais a fim de convencer as 
massas de que Hamlet pode ser tão divertido como My Fair Lady e, possivelmente, também educativo” 
(Arendt, 1961: 217). 
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O novo intelectual de serviço é o “cientista-perito”, magistrado, psiquiatra, 

médico, sociólogo, que se articula numa “politização global dos intelectuais” (Foucault, 

1979: 9). Já não luta sozinho como o intelectual universal/escritor. O intelectual 

especialista é instado a assumir responsabilidades políticas, que podem ser manifestas 

em denúncias de ameaças ambientais, riscos para a saúde ou falhas na educação. 

O papel do programador, tanto do que escolhe em função do que considera os 

interesses do público, como daquele que vê a programação como “uma realização 

prática de uma reflexão sobre o mundo” selada num contrato programático com a 

organização, os artistas e os públicos – o segmento em que o nosso entrevistado se 

inscreve – está a ser redefinido.  

Em Portugal, que apenas na última década ficou dotado de uma estrutura de 

teatros e cine-teatros, trilham-se a caminhos já percorridos nos Estados Unidos na 

década de 80, embora não possamos esquecer as características do país (periférico, 

número de população, valores de consumo). Estas características são essenciais para 

garantir a continuidade da procura e, até, impedir o desaparecimento de um mercado. 

A profissionalização196 do programador está a promover desenvolvimentos no 

que respeita a regulações éticas, ao cumprimento de um código deontológico e à união 

associativa. Nas nossas entrevistas comprovámos a argumentação idêntica em questões 

como: o financiamento do Estado às artes, a defesa de mudanças em regras de 

concursos da Direcção-Geral das Artes, os convites e as nomeações para os cargos que 

ocupam, as críticas sobre a existência de um plano para as construções dos edifícios mas 

a ausência de um outro que organize a sua programação.  

Extrapolando, a semelhança entre algumas respostas tanto pode apontar para o 

início de uma afirmação colectiva dos agentes relativamente a políticas culturais, como 

ao início de uma standardização, que nivela serviços e propostas. A progressiva 

                                                           
196 Para uma evolução do conceito de profissionalização ver Heilbron (1986: 61-73). Carr-Saunders e 
Wilson, apresentam uma abordagem sociológica da profissão na primeira edição da Enciclopédia de 
Ciências Sociais, de 1933, enquanto Parsons trata do tema na segunda edição, de 1968. Parsons 
reformulou o trabalho dos dois pioneiros dando-lhes uma orientação funcionalista. As profissões 
caracterizam-se por uma formação especializada e prolongada, acrescidas de sentido de responsabilidade 
pelas competências adquiridas e de uma forma de associação para manter os padrões técnicos e éticos, 
sustentam Carr-Saunders e Wilson. Esta responsabilidade generalizada deve-se ao facto de serem um 
factor de estabilidade social e por as associações profissionais constituírem uma espécie de centros de 
resistência às forças patronais. 
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formação e a realização de encontros entre programadores são outras evoluções em 

curso197 e que contribuem para explicar a coincidência de perspectivas. 

Das galerias reais às exposições de objectos exóticos, até uma programação 

regular de teatros municipais e edições sucessivas de festivais em várias áreas pelo país. 

As possibilidades de escolha aumentaram, mas surgiram igualmente novos 

condicionalismos. Além das óbvias limitações económicas e políticas, o programador 

deverá fazer opções no que respeita à educação dos públicos no sentido de propor um 

acto de serviço público. As suas opções serão uma oportunidade para imprimir um 

cunho pessoal ao seu conjunto programático. Implica decisões e posicionamentos 

distintos: programar para uma instituição localizada num centro ou numa periferia (Cf. 

Ginzburg e Castelnuovo, 1979: 5-93); a escolha dos públicos aos quais se dirigir (Cf. 

Zolberg, 1994: 49-65); a dotação orçamental; a orientação político-social198... 

Programar para um teatro, montar uma exposição de arte ou programar para uma sala de 

espectáculos multidisciplinar implicam, novamente, diferenças conjunturais já 

enunciadas no segundo capítulo do nosso trabalho.  

Não devemos deixar de abordar determinismos que influenciam em primeiro 

lugar a actividade da programação cultural, mas que poderemos colocar em paralelo 

com a programação informática ou com as áreas política ou económica (enfrentam uma 

crise de expansão, em que a formação tem um papel fundamental para um exercício 

evolutivo da actividade). O aumento do número de estruturas que permitem uma 

programação regular de artes plásticas e do espectáculo está a traduzir-se no 

alargamento dos critérios de recrutamento (para exercer a actividade deixou de ser 

essencial que o programador tenha formação artística específica na área em que 

programa, privilegiando-se uma formação intelectual por vezes fora da arte, mas com 

noções de gestão e marketing) e no aparecimento de várias categorias de programadores 

(em virtude das características da organização para a qual trabalham), alguns dos quais 

                                                           
197 A formação profissional dos programadores teve origem no Louvre. Os programadores das Luzes 
eram criadores a quem lhes foi confiada a missão de cuidar das colecções reais, assim como de lhes dar 
uma forma através da delineação de uma política de aquisições. No Museu do Louvre começámos a 
assistir a uma maior formalização e uniformidade no recrutamento, assim como à determinação de 
critérios de competências. Os membros do corpo de curadoria passaram a ser agraciados com o título de 
curador. Depois, os museus definiram funções que foram rectificadas cerca de dois séculos depois por 
instituições internacionais como o ICOM (International Council of Museums). Eis as funções: 
salvaguardar o património; enriquecer a colecção; pesquisar; exibir ou mostrar. 
198 Sobre uma tipologia das propostas partidárias ver comunicação de José Soares Neves in AAVV, 2002: 
84-91. 
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rodeados de assessores muito especializados em áreas como as artes plásticas ou a 

música contemporânea. 

 

 

IV.5. Teatros e museus como regime de verdade 

 

A emergência de teatros e museus europeus coincidiu com a reorganização do 

espaço social e a afirmação da esfera pública burguesa e do público na Europa 

Ocidental (Habermas, 1962: 43), conforme verificámos no início do capítulo. Sob os 

sistemas de governo monárquico e feudal, a arte e a cultura eram parte da 

“representatividade pública” do senhor ou soberano, mas a formação da esfera pública 

burguesa estava associada a novas instituições e práticas que entendiam a arte e a 

cultura como elemento do debate social e política199. Este pressuposto entrevê, de igual 

modo, a perspectiva de uma esfera cultural sob lógica governamental. 

Durante o absolutismo, todas as formas de exibição, incluindo as associadas às 

colecções, servem para sublinhar o poder do príncipe e valorizá-lo simbolicamente no 

domínio público. Museus e galerias de arte especializadas foram apropriadas pelas elites 

sociais de modo a que, em vez de funcionarem como instituições de homogenização, 

como pretendia o pensamento reformista, continuassem a desempenhar um papel na sua 

diferenciação das classes populares. Estes museus ou casas de campo com colecções de 

arte do proprietário podiam ser visitados pelos cidadãos, mas existia todo o tipo de 

restrições práticas (estarem abertos três dias na semana, ou quando os donos não estão 

ou com horários muito irregulares), uma vez que as colecções continuavam a ser 

privadas. Mesmo as colecções reais, que foram deslocadas para contextos quase 

                                                           
199 As novas relações mediadas entre estes diferentes elementos sociais eram alimentadas por recentes 
instituições culturais, literárias e artísticas, incluindo sociedades de debate e filosóficas, academias, 
galerias de arte e salões, além dos cafés, em cujo contexto foram desenvolvidos modos de reunião, 
debate, crítica e comentário. Arte e literatura, veiculados através dos jornais literários, conduzem a uma 
formação de opiniões, através do processo de troca de argumentos, e que atinge os actos do Estado (Cf. 
Habermas, 1962: 27-42). 

Habermas mostra que as relações entre as diferentes esferas da vida política e social e a influência nas 
sociedades europeias do final do século XVIII são, em traços muito gerais, caracterizadas pela divisão 
entre o Estado e a corte, e entre a sociedade civil e a esfera de intimidade formada pela família conjugal 
(1962: 51-56). 
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públicos, não deixavam de ser pertença do rei, em vez de serem do Estado em nome do 

seu povo. 

A existência de locais abertos ao público, mas selectivos nas admissões, leva-nos 

a notar que a acessibilidade de um evento de artes deve-se, para além da data, local e 

preço, ao tipo de públicos que atrai. Por outro lado, os novos locais permitiram que o 

público burguês em formação se reunisse e, ao tornar-se visualmente presente a si 

próprio, adquirisse um grau de auto-consciência corporativa (Cf. Habermas, 1962). 

Deste modo, até a exibição de objectos de valor de colecções antigas está associada a 

um novo propósito de reordenação, com a formação de públicos em simultâneo com um 

novo espaço de representação. 

Apesar de promoverem o cruzamento dos públicos, teatros e museus também 

serviram de instrumento para diferenciar elites e populares. A demarcação deve-se às 

práticas culturalmente diferenciadas entre as diferentes classes. Os populares 

continuaram a comportar-se como se estivessem nos seus locais habituais de reunião, as 

tabernas ou as feiras de diversões. Como os reformistas entendiam que estes locais 

poderiam induzir a alterar modos de conduta em público, independentemente de 

qualquer outra transformação mental ou cultural, foram proibidos os comportamentos 

associados aos locais de reunião (comer, beber ou tocar nas peças de arte). Desta forma, 

apesar de livre e aberto, o museu é um espaço culturalmente diferenciado e estabelece 

um padrão próprio de hierarquias, discriminações e exclusões. Já enquanto espaço de 

emulação, os museus e os teatros permitem a convivência entre populares e classes 

médias numa esfera formal, fornecendo oportunidade para aprender a adoptar novas 

formas de comportamento.  

Não deixa de ser emblemático que os comícios dos cartistas no Reino Unido, 

mas também das sufragistas já no final do século XIX, se realizassem em teatros ou 

outros locais de apresentações públicas. Os teatros eram, então, olhados como um lugar 

de subversão, onde o crescente tempo livre da população era ocupado na preparação de 

uma eventual revolução política, educativa e económica.  

Nos novos espaços de sociabilidade, segundo uma concepção que influenciou a 

arquitectura expositiva: são utilizados materiais que permitem a alteração de 

disposições; propõem uma definição de espaços de exposição, indicando caminhos de 

passagem/trânsito do público; a forma das galerias e a iluminação de grandes espaços 



 

 

 

237 

permite que o público se olhe, incorporando o princípio de auto-vigilância e de auto-

regulação na arquitectura do museu200.  

O controlo nos novos espaços não se limita a ser exercido sobre o corpo. Ao 

promover a exibição pública de poder para a população geral, teatros e museus 

incorporam uma nova retórica do poder que se dirigia ao público como se fosse seu 

sujeito em vez de objecto.  

Os museus, argumenta Duncan, mas também os teatros, acrescentamos, 

enquanto “estruturas rituais” (seculares) são “interessantes objectos de história social e 

política” (Duncan, 1995: 6) enquanto símbolos da memória cultural oficial. 

Sustentamos a designação de “estruturas rituais” no facto de a sua actuação e 

significado se estruturar através do ritual de acesso (Duncan, 1996: 2), sendo no 

contexto deste cerimonial que transmitem crenças e valores a quem os visita. 

Ter autoridade sobre o conteúdo e modelo expositivo ou de representações nos 

teatros e museus é, sob este ponto de vista, ter a possibilidade de controlar as 

representações de uma determinada sociedade, assim como poder definir os vários 

posicionamentos relativos numa comunidade. Enquanto microcosmos em constante 

evolução, museus e teatros também potenciam rituais públicos: localizados nas áreas 

mais centrais das cidades apresentam interiores grandiosos (para a reunião de cidadãos), 

escadarias monumentais que conduzem à ascensão do saber, corredores à escala de 

procissões, cadeiras com iluminação ou ecrã de tradução, intervalos para sociabilização 

inter-pares. 

Com mecanismos de preparação dos públicos para o espectáculo ou exposição a 

que são conduzidos, mas também já moldando as expectativas destes, os teatros e 

museus são palco do universo simbólico dos múltiplos rituais na cultura, para os quais 

são elaborados programas com notas informativas, mapas esquemáticos ou sugestões de 

percursos. 

Duncan (1995: 12-13) aponta que os teatros e museus enquanto locais de 

ritualidades dispõem dos mencionados elementos de performance (que criam ambiência 

para a representação de algo), mas são os seus públicos os protagonistas da 

                                                           
200 A este propósito lembramos a reflexão de Foucault sobre o Panóptico de Bentham (1975: 165-174), 
que permite que um único guarda vigie todos os detidos e da violência que representa estar sempre sob 
vigia de outrém. Teatros e museus, no limite, induzem “um estado consciente e permanente de 
visibilidade que assegura o funcionamento automático do poder” (Foucault, 1975: 166). 
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representação, por estímulo à construção de uma personagem dramática (naquele 

contexto específico). Estes podem ser mais ou menos conhecedores do mecanismo que 

têm ao seu dispor, tendo inclusive educação formal para confrontar os dilemas formais 

com os quais se possa apresentar. A autora nota ainda que o objectivo de uma 

experiência ritual em espaços artísticos, e à semelhança de uma experiência religiosa, 

consiste na renovação da identidade ou “purificação”. 

Surge, por isso, com particular acuidade, a importância de teatros, museus e 

galerias serem locais de encontros, mas também de desencontros, conforme nos deram 

conta nas entrevistas Rui Horta, José Laginha ou Américo Rodrigues. Em causa a 

interacção da estrutura não só com quem se desloca às salas de espectáculo, mas com as 

comunidades em que se inserem (escolas e prisões incluídas), suas características 

geográficas, demográficas e sociais, bem como o tecido empresarial da região. Uma 

preocupação com o meio social, político e económico da região em que o programador 

vai actuar que leva Isabel Carlos a defender que “lugar é mais do que espaço”. 

“Programo para um lugar; teria muita dificuldade em conceber uma exposição sem 

saber para onde ela ia, em pura abstracção”, sublinha a curadora. 

As características sócio-político-económicas dos lugares interagem com o seu 

regime de verdade201, isto é, que influenciam a produção e a escolha dos tipos de 

discurso aceites pela comunidade, os mecanismos e as instâncias que permitem 

distinguir os enunciados verdadeiros dos falsos, a maneira como se sanciona uns e 

premeia outros; as técnicas e os procedimentos que são valorizados; o estatuto dos que 

têm o encargo de dizer o que funciona como verdadeiro202 (Foucault, 1979: 9). 

O binómio verdade/poder, centrado no estatuto da verdade e no seu papel 

económico-político, torna-se essencial para pensar as questões que envolvem os 

intelectuais. Foucault sustenta que é apenas neste momento que a profissionalização do 

intelectual, das divisões entre trabalho manual e intelectual, se pode novamente 

questionar. 
                                                           
201 Foucault aponta cinco características à “economia política da verdade”: está centrada no discurso 
científico e nas instituições que o produzem; é alvo de constantes estímulos económicos e políticos; é 
objecto de uma imensa difusão e grande consumo; a sua produção e transmissão têm lugar no âmbito de 
contextos políticos ou económicos (como universidades e meios de comunicação social); é motivo de 
debate político e de confronto social (Foucault, 1979: 13). 
202 O intelectual terá, pois, a uma posição específica relacionada com estas características da verdade na 
sociedade contemporânea. Foucault aponta uma tripla especificidade ao intelectual, que terá de articular o 
facto de provir de uma determinada origem social com a disposição de condições de vida e de trabalho 
próprias da função que desempenha, juntamente com a política de verdade vigente na sociedade actual. 



 

 

 

 

 

 

 

 

V. Programação cultural: entre a economia e a crítica 
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Uma Nota Estatística203 (2009) do Gabinete de Planeamento, Estratégia, 

Avaliação e Relações Internacionais (GPEARI) do Ministério da Cultura anunciava que 

o Sector Cultural e Criativo originou 2,8 por cento da riqueza produzida em Portugal no 

ano de 2006. O mesmo sector empregava 127 mil pessoas, o que significa 2,8 por cento 

do emprego nacional. Estes números registados na cultura são próximos dos obtidos nas 

indústrias de alimentação e bebidas, têxteis e vestuário, ficando ligeiramente abaixo dos 

do sector automóvel no que respeita à criação de riqueza.  

O processo de visibilidade da importância económica da cultura teve início com 

a divulgação do estudo The Economy of Culture in Europe204 (2006). O sector cultural e 

                                                           
203

 Estudo GPEARI/MC: O estudo da Augusto Mateus & Associados agregou dados relativos a um 
conjunto de actividades económicas e grupos profissionais, entre os anos de 2000 e 2006, organizados em 
três grupos de actividades: sector nuclear (património histórico e cultural; artes do espectáculo; artes 
visuais; criação literária); indústrias culturais (música; edição; software educativo e de lazer; cinema e 
vídeo; rádio e televisão); actividades criativas (software; arquitectura; publicidade e design). Oitenta por 
cento do sector era dominado pelas indústrias culturais, que são igualmente os maiores empregadores, 
embora o subsector dos media tenha perdido 3500 empregos no período em análise. No entanto, o 
crescimento do emprego no sector foi positivo nos cinco anos referidos, com 6500 novos postos de 
trabalho. Uma evolução cumulativa de 4,5 por cento, enquanto a média nacional foi de 0,4 por cento. 

Importa sublinhar que as artes do espectáculo e o património, que integram o designado sector nuclear 
com 14 por cento da actividade cultural, representavam 0,2 por cento (277 milhões de euros) do Valor 
Acrescentado Bruto nacional. Ainda assim, as artes do espectáculo eram o sector mais relevante do 
segmento acima referido, seguido das artes visuais, com 3,9 e 2,7 por cento respectivamente, de todo o 
sector.  

O crescimento do sector, a um ritmo anual acima dos 10 por cento, deve-se ao contributo das artes do 
espectáculo, concluiu ainda o estudo da Augusto Mateus & Associados para o GPEARI. Os restantes 
subsectores das actividades nucleares também contribuíram de forma significativa para o valor 
acrescentado pelo sector (7,5 por cento em 2006), o que poderá apontar para a homogeneidade do mesmo. 
O estudo também refere o crescimento do emprego nos vários subsectores das actividades culturais 
nucleares. Em 2000, as actividades nucleares representavam 7,4 por cento do total do emprego no sector 
cultural em 2000 e 10,5 por cento em 2006.  

A Nota Estatística indica a desigualdade nos subsectores das indústrias culturais e actividades criativas no 
que respeita à empregabilidade. As Pequenas e Médias Empresas (PME) constituem 87 por cento das 
empresas do Sector Cultural e Criativo, tendo 93 por cento das empresas dedicadas às actividades 
nucleares menos de 10 trabalhadores. O emprego no sector distingue-se pela qualificação, uma vez que 17 
por cento dos trabalhadores concluiu um curso superior, e pela dominância da faixa entre os 26-35 anos, 
quando comparado com o padrão nacional. 
204 Estudo KEA 2006: Foi o primeiro estudo quantitativo sobre o impacto sócio-económico da cultura nos 
Estados-membros da UE; um sector com um crescimento 12,3 por cento superior à economia geral 
europeia entre 1999 e 2003. Um dos principais problemas da consultora foi conseguir dados comparáveis 
entre todos os países; uma vez que ficaram evidentes as diferentes concepções de cultura e diversas 
orientações políticas sobre a perspectiva a adoptar - a cultura ou a criativa, um conceito em difusão nos 
anos anteriores. (Ver José Soares Neves, Estatísticas Culturais ou criativas? Sobre o difícil equilíbrio 
entre conceitos, políticas e recursos in OBS, n.º16, 2008, pp. 10-14). Os diferentes posicionamentos 
perante o sector têm repercussão na recolha e organização de estatísticas, dificultando a harmonização 
entre a informação produzida sobre cultura nos vários Estados-membros. Ficou definida a organização em 
três ramos: artístico (artes visuais: pintura, escultura fotografia; artes performativas: teatro, dança, circo, 
festivais; património: arquivos, bibliotecas, museus, sítios arqueológicos); indústrias culturais (concertos 
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criativo movimentou mais de 654 biliões de euros em 2003 e contribuiu para 2,6 por 

cento do Produto Interno Bruto (PIB) da Europa a 15, superando as indústrias alimentar, 

de bebidas e de tabaco. O crescimento das indústrias culturais entre 1999 e 2003 foi 2,3 

por cento superior ao de toda a economia. O emprego na cultura cresceu 1,85 por cento 

entre 2002 e 2004, quando os valores eram negativos na restante economia; nos 25 

Estados-membros da União Europeia (UE), em 2004, eram 5.8 milhões as pessoas com 

actividade profissional no sector da cultura. 

Uma terceira investigação evidencia o contributo dos sectores cultural e criativo 

para a economia dos países membros da UE. The Impact of Culture on Creativity205 

                                                                                                                                                                          

de música, discos; livros, revistas e jornais; cinema e vídeo; rádio e televisão; videojogos); indústrias 
criativas (design: moda, interiores, produto, gráfico; arquitectura; publicidade). 

 As experiências britânica, francesa e nórdica foram citadas para identificar atitudes mais representativas 
perante as indústrias criativas, as indústrias culturais e a economia da experiência.  

O estudo apresenta uma análise, entre 2002 e 2004, das características do emprego nos vários subsectores 
culturais por género, idade, educação, vínculo, estabilidade e duração. Concluiu que os mais de 5.8 
milhões de cidadãos da UE a 25 representam 3,1 por cento da população activa; o emprego na cultura e 
nos restantes sectores não apresenta grandes diferenças no que respeita a géneros (homem) e idades (25-
49 anos); os trabalhadores do sector cultural têm um mais alto nível de escolaridade (46,8 por cento 
concluíram uma licenciatura) perante a média de emprego (25,7 por cento). O número de independentes 
na cultura (28,8 por cento) é o dobro dos trabalhadores sem vínculo nos restantes sectores económicos 
(14,1 por cento); o número de funcionários com contrato temporário (17 por cento) é significativamente 
superior em relação ao restante tecido empresarial (13,3 por cento) – Portugal é o segundo país com mais 
alta taxa de contratos temporários.  

O sector cultural também regista maior número de trabalhadores a tempo parcial e 6,6 por cento das 
pessoas que trabalham nesta área acumulam dois ou mais empregos, uma situação que acontece a 3,7 por 
cento da população activa europeia. O sector, marcado pelo ritmo de crescimento do emprego, é 
caracterizado pelo auto-emprego (foram calculadas 1 394 162 empresas em 2002 nos 25 países da UE), 
pelo funcionamento por projectos (que gera oscilação entre curtos períodos de trabalho intensivo e 
seguido de momentos de inactividade), requer uma elevada mobilidade dos trabalhadores (ex: digressões 
ou recolha de imagens). 

O estudo aborda ainda os modelos de financiamento público à cultura nos Estados-membros da UE, assim 
como os argumentos para o apoio público. Foram indicados 55 biliões de euros nos orçamentos de 31 
Estados (UE e países de Leste) referentes a 2000. Portugal aparece como tendo gasto directamente em 
cultura 632 milhões de euros em 2003. Uma análise ao mecenato praticado nos 25 concluiu que saem 
beneficiadas as grandes organizações e eventos, sendo raros os apoios para jovens criadores.  

Nas últimas secções são especificados os contributos indirectos da cultura através do sector criativo para a 
Agenda de Lisboa (cuja bandeira são as indústrias de tecnologia e comunicação) – papel preponderante 
das indústrias criativas na criação de emprego nas cidades e regiões, na capacidade de em gerar turismo, 
no impacto social (ex: requalificação de comunidades). 
205 Estudo KEA 2009: Encomendado pela Comissão Europeia à consultora KEA, o estudo visa 
aprofundar a noção de criatividade e os vários factores que a podem estimular; entender a contribuição da 
cultura para criatividade; perceber as ligações entre os factores que estimulam a cultura e a criatividade. 
Subjacente à investigação, que contou com o apoio do investigador em ciências cognitivas Roberto 
Travaglini (Universidade de Urbino, Itália), está a necessidade de soluções de inovação e competitividade 
no âmbito da Estratégia de Lisboa (2000). O trabalho propõe uma cultura fundada na criatividade para 
incutir, nos decisores políticos e económicos, a implementação de estratégias centradas no utilizador. O 
estudo começa por analisar as relações entre cultura e criatividade, prosseguindo com a dimensão 
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(2009) demonstra a importância do sector num contexto de crise, com particular 

incidência em indústrias tradicionalmente com maior número de empregados e impacto 

na economia. Os autores da pesquisa questionam se o recurso a actividades culturais 

para estimular comportamentos criativos e inovação social terá impacto nas empresas e 

no exercício da cidadania. O estudo também versa a influência da cultura na criatividade 

e aventa uma nova política para a criatividade no âmbito do Tratado de Lisboa, com 

reflexo nas empresas e no sector público. 

Os três trabalhos, assim como muitas investigações do Observatório das 

Actividades Culturais, analisam a componente económica cada vez mais significativa da 

cultura, com efeitos no tecido económico, social e político, com repercussões na visão 

dos agentes económicos, culturais e políticos sobre o campo. Nas últimas eleições 

legislativas, o candidato do PS e anterior primeiro-ministro admitia ter sido um “erro” a 

falta de investimento na cultura durante a legislatura, acrescentando que deveria ter sido 

realizado um trabalho semelhante ao envidado na ciência.  

Os números revelados pelos estudos foram utilizados como bandeira para 

reclamar maior investimento no sector pelos titulares da Cultura mas a verba afecta ao 

Ministério da Cultura através do Orçamento de Estado foi reduzida ano após ano entre 

2004 e 2009. 

Em contrapartida, a implantação da Rede Nacional de Teatros e Cine-Teatros, 

iniciada em 1999 com Manuel Maria Carrilho, foi acompanhada pelo aumento das 

despesas das autarquias com o sector cultural206. Entre 1986 e 2003, a despesa dos 

municípios com a cultura subiu de 55 para 395 milhões de euros, o que representa um 

aumento de 613 por cento, sendo de sublinhar que a tendência de crescimento regista 

uma inflexão a partir de 2001.  

                                                                                                                                                                          

económica e industrial, a dimensão social, a aprendizagem, as políticas adoptadas para estimular a 
criatividade e termina com recomendações para novas medidas.  

A proposta de um padrão para calcular os estímulos à criatividade numa dada cultura e o apelo à 
articulação entre os Estados para recolher dados de inovação intangível, bem como implementar 
indicadores culturais de inovação são algumas das sugestões. 

O estudo teórico é acompanhado por descrições de exemplos práticos. O documento inclui em anexo: as 
definições científicas de criatividade; tabela descritiva das estratégias de reflexão e de estímulo à 
criatividade adoptadas em 12 países; iniciativas seguidas por Estados-membros para apoiar as indústrias 
culturais e criativas; descrição dos países que decidiram integrar os estímulos às indústrias criativas na 
política para a inovação, estratégias específicas para o sector (essencialmente sobre o design e 
arquitectura). Portugal não é apontado directamente em qualquer das enumerações. 
206 José Soares Neves, Despesas dos Municípios com a Cultura (1986-2003). 
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Já o Orçamento de Estado entre 2005 e 2009 apresenta uma sucessiva redução 

da despesa da Administração Central com a cultura. Em 2004 eram 273,4 milhões de 

euros (0,6 por cento da despesa da Administração Central - AC; 0,2 por cento do PIB); 

em 2005 foram atribuídos 285,1 milhões de euros (0,6 por cento da AC; 0,2 por cento 

do PIB); em 2006 foram 260 milhões de euros (0,5 por cento da AC; 0,2 por cento do 

PIB); em 2007, 236,8 milhões de euros (0,4 por cento da AC; 0,1 por cento do PIB); em 

2008 foram 245,5 milhões (0,4 por cento da AC; 0,1 por cento do PIB). 

 

 

Estatismo, nacionalismo, populismo, descentralização ou democratização são 

designações que podem descrever a acção dos Estados perante a cultura. Conforme as 

denominações indiciam, é pressuposta a esfera de influência de um centro, um Estado, 

com poderes de actuação dentro de limites geográficos207. As políticas culturais 

promovem a articulação dos programas de poder na cultura de Estados de que os 

espectáculos que compõem as programações culturais são expressão mais visível. 

 

Não basta uma política cultural concebida como administração 
rotineira do património histórico, ou como ordenamento 
burocrático do aparato estatal dedicado à arte e à educação, ou 
como cronologia das acções de cada governo. Entendemos por 
políticas culturais o conjunto de intervenções realizadas pelo 
Estado, as instituições civis e os grupos comunitários 
organizados com o fim de orientar o desenvolvimento 
simbólico, satisfazer as necessidades culturais da população e 
obter consenso para um tipo de ordem ou transformação social 
(Canclini, 1987: 26). 

 

                                                           
207 A actuação do Estado, dependendo da capacidade política e recursos financeiros aplicados, pode 
estimular o uso de vários dialectos ou de um idioma oficial; encorajar as tradições orais ou as suas 
transformações literárias; erradicar práticas consideradas primitivas ou zelar para que sejam devidamente 
preservadas; promover as culturas das minorias ou uma homogenização de hábitos; implementar 
determinadas formas de expressão e desencorajar outras; determinar o que é ensinado nas escolas, através 
da definição dos currículos escolares; decidir que história será ensinada, quem será lembrado e quem 
ficará excluído dos manuais e dos programas escolares (veja-se os debates nos EUA em torno do ensino 
do criacionismo); promover a unidade nacional ou a diversidade e a liberdade individual; incidir sobre a 
promoção de um género determinado de cultura (alta, popular, comercial ou étnica), investir e promover o 
investimento e a participação em formas de cultura (e, de novo, de qual cultura estaríamos a falar) (Cf. 
Kurin, 1997: 341). 
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À definição de Canclini, cuja actualidade sublinhamos, temos de acrescentar 

que, tal como a cultura e o poder, a noção de política cultural está em processo contínuo 

de transformação. 

Escolhemos, neste estudo, perspectivar a programação no seu contacto com os 

espaços, por considerarmos encontrar-se este aspecto em particular momento de 

redefinição. A construção de teatros e museus, e os modelos por eles adoptados, foi 

interpretado por nós como indício da visão que uma sociedade tinha sobre si e da 

memória que pretendia delegar. 

 

A posição que uma época ocupa no processo histórico pode ser 
determinada de modo impressionante através de uma análise das 
suas expressões superficiais do que pelos julgamentos de uma 
época sobre si própria. Uma vez que estes julgamentos são 
expressões das tendências de uma era particular, não permitem 
testemunhos conclusivos sobre a sua constituição. As expressões 
superficiais, contudo, devido à sua natureza inconsciente, 
fornecem acesso sem mediação à substância fundamental do 
estado das coisas. Por outro lado, o conhecimento deste estado 
de coisas depende da interpretação destas expressões 
superficiais. A substância fundamental de uma época e os seus 
impulsos irreflectidos iluminam-se reciprocamente (Kracauer, 
1963: 75). 

 

 Dedicaremos este capítulo a explorar novos cruzamentos que, no contexto da 

globalização, se apresenta particularmente crítico para a cultura: a crescente utilização 

da cultura nos meandros da geopolítica mundial.  

 Por fim, questionamo-nos sobre o significado da crítica e das programações, 

tanto no sentido das queixas da erosão da crítica nos órgãos de comunicação social, 

funcionando mais como legitimação do consumo, como na reduzida utilização da 

programação para actos críticos aos poderes.  

Constatamos, durante as entrevistas, que a generalidade dos entrevistados não 

adopta uma missão crítica social no seu exercício da programação. A interpretação da 

palavra “crítica” limita-se, quase na totalidade dos casos, à selecção dos projectos 

artísticos a acolher. Os programadores nunca referiram a crítica social como uma das 

suas funções, mas, uma minoria, defendeu a importância de estimular os seus públicos 

com “provocações” estéticas. 
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V.1. Programação cultural e economia da cultura 

 

A representação cultural não é exclusiva da acção política, apesar da escolha 

desta para eixo da investigação. O nosso motivo para a opção, como foi explicado, 

prende-se com a relação estreita ao poder. Para além das dimensões políticas existem 

dimensões económicas de representação cultural que temos procurado apontar sempre 

que identificamos cruzamentos em mutação. No contexto da nossa investigação, que 

tem por base um cenário de multiplicação de plataformas de distribuição possibilitadas 

pela Internet e novos media, consideramos verificarem-se ao nível da produção, difusão 

e recepção as novas facetas de cruzamento entre as esferas da cultura e da economia 

mas também do poder.  

1. A produção cultural funda-se em propostas tão diferenciadas quanto as formas 

de arte ou o turismo cultural, a edição de livros escolares ou os meios de comunicação, 

o design ou a publicidade (a produtos de alimentação, de vestuário ou filmes em 

estreia). Os estudos da KEA, em 2006, para a Comissão Europeia, e da Augusto Mateus 

& Associados, divulgado em 2009, para o Gabinete de Planeamento, Estratégia, 

Avaliação e Relações Internacionais (GPEARI) do Ministério da Cultura (ver notas de 

rodapé nº 3 e 4) organizam-nas em actividades artísticas ou sector nuclear, indústrias 

culturais ou indústrias criativas.  

A natureza ampla de um cruzamento entre os campos cultural e económico foi 

trabalhada pelo European Leadership Group (LEG), que promoveu a harmonização de 

conceitos para as estatísticas culturais dos Estados-membros da União Europeia. Foram 

cruzados campos culturais (património, arquivos, bibliotecas, livros e imprensa, artes 

visuais, arquitectura, artes performativas, áudio e audiovisual/multimédia) com funções 

económicas (criação, produção, disseminação, comércio, preservação, formação).  

A primeira publicação das estatísticas culturais nos 27 Estados-membros, 

elaborada pela Eurostat, com base nos conceitos do LEG, agregou os dados em: 

emprego cultural; empresas nos sectores culturais; comércio externo de bens culturais; 

participação cultural; tempo gasto em actividades culturais e despesas com cultura 

(AA.VV, 2007). De acordo com uma recolha de dados nos 27 Estados-membros da 
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União Europeia, divulgada pela primeira vez em 2007, existe maior percentagem de 

trabalhadores temporários no sector cultural (16 por cento) do que nas restantes áreas 

económicas (13 por cento) e o dobro dos trabalhadores da cultura tem um segundo 

emprego em comparação com os restantes sectores. Um emprego nesta área é para 29 

por cento dos trabalhadores, afinal, um auto-emprego ou colaboração em empresas de 

familiares. O sector também se distingue pelas habilitações escolares mais elevadas dos 

seus trabalhadores e por estes laborarem em casa com mais frequência do que os 

funcionários de outras áreas económicas. 

2. A difusão com recurso a novas aplicações de tecnologia, que pode passar por 

plataformas multimédia, telecomunicações, robots, imagens holográficas ou formas de 

experiência sensorial, e disponíveis para utilizações em instituições (museus, teatros, 

galerias), mas também ao alcance dos criadores, uma versão mais alargada, dos artistas 

e adequado ao paradigma económico e tecnológico actual.  

Predisposto à mobilidade, à flexibilidade e intermitência de projectos 

profissionais, o criador acrescenta à obra valor artístico durante a sua intervenção, sendo 

compensado com os direitos de autoria. Contudo, a rápida evolução das indústrias de 

tecnologia, que facilitam ainda mais a reprodução e velocidade de transmissão de dados 

do que as indústrias de massas, tarda em ser acompanhada pelo enquadramento legal, 

com prejuízos na prevenção da pirataria e preservação dos direitos do autor (tanto de 

obras como de software). Deste modo, está sob ameaça uma das fontes da própria 

indústria, caso não seja assegurada a devida retribuição dos proveitos auferidos pela 

actividade profissional.  

A coordenação internacional quanto ao progresso da indústria tecnológica é 

crucial, mas a partilha de informação entre os Estados também continua deficitária. 

Siegfried (1997) denunciou a duplicação de tarefas dentro do grupo de trabalho do G7; 

apontou falhas na cooperação entre as iniciativas do G7 e da União Europeia ao nível 

das lideranças; acusou a União Europeia e os Estados Unidos de terem os projectos para 

infra-estruturas de telecomunicações subordinadas a interesses políticos, apelando à 

adopção de um plano estratégico que garante o desenvolvimento do digital “de uma 

forma compreensiva e coerente” (Cf. Siegfried, 1997: 334). 

A recusa em entender a cultura como sujeita às leis da oferta e da procura, 

argumentando que a criação é o princípio que a distingue dos restantes sectores 



 

 

 

248 

comerciais, está na base da excepção cultural208, outro exemplo claro da íntima ligação 

entre os poderes político e económico209. A noção foi substituída sub-repticiamente pela 

de diversidade cultural, visando esbater os contornos “eurocêntricos” da expressão. Mas 

o novo termo também permite apropriações, uma vez que o então presidente da Vivendi 

retorquiu que os grandes grupos de comunicação se prestavam para oferecer nichos de 

produção diversificada para todos os públicos. Regourd nota que o conceito de 

diversidade cultural está sob ameaça, excepto se se “defender na relação com os 

objectivos universais como os direitos do homem e ainda mais com o conjunto de 

aquisições sociais que fundam o espaço público democrático” (Djian, 2005: 137). 

Apesar da excepção e da diversidade culturais, 80 por cento dos serviços culturais 

estava concentrado em sete multinacionais americanas. O cenário de concentração 

também se verifica na distribuição.  

3. A recepção cultural conhece, pela inovação na tecnologia, novos modos de 

diferenciação, que implicam uma polarização entre espaços para espectáculos que 

agregam milhares de pessoas e locais para apresentações a pequenos públicos. Sentimo-

nos compelidos a acrescentar um modo privado, cada vez mais individual e autónomo, 

permitindo aliás uma auto-reprodução da arte. Não está em causa o exposto mas, antes, 

o facto do recebimento. “A arte deixa de ter um enraizamento ritual num sentido 

previamente conhecido e partilhado mas ganha sentidos sempre que é retomada pela 

experiência de quem se relaciona com ela, do público que coopera ou luta com ela” 

(Monteiro, 1992: 79).  

Sugere Monteiro, na senda de Cruz, o debate da arte em termos de experiência 

estética, com vista a compreender a sua razão de ser. “A afirmação de que a arte nos 

transforma é no fundo a afirmação de que ela é fundamentalmente experiência e é como 

tal que deve ser compreendida, o que explica o interesse cada vez maior que a 

hermenêutica fez despertar pela problemática da recepção e pela realidade concreta que 

constitui a percepção de uma obra de arte” (Cruz, 1992: 57). A autora contrapõe com 

Sontag, que defende o apelo às sensações da arte, independentemente dos significados 

que possa veicular, mas também a arte conceptual. É no âmbito da tensão entre o 

                                                           
208 A França retirou o sector audiovisual das negociações do GATT, em 1995, alegando “excepção 
cultural”. Sobre o contexto, sistema de regulação, argumentos de defesa e objecções à excepção cultural 
ver Regourd (2002), Benhamou (2004, 85-113), Djian (2005, 134-141), Warnier, 1999 (72-75). 
209 A Espanha aprovou, em 1993, legislação que estabelece uma quota mínima de 30 por cento reservada 
à exibição de cinema europeu em cidades com mais de 125 mil habitantes. 
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sensível e o inteligível que “se jogam, aliás, todas as pretensões cognitivas ou 

pretensões de sentido que a Estética desenvolverá a respeito da arte, e que lhe 

permitirão constituí-la como a utopia de uma outra forma de chegar à verdade, 

nomeadamente através da categoria da intuição” (Cruz, 1992: 59).  

Para concluirmos a nossa viagem pelo mundo dos teatros e museus, notamos a 

disponibilidade, na formalidade dos protocolos nas salas públicas (teatros museus ou até 

cinemas), dos dispositivos típicos de um usufruto privado. Estes permitem a “afirmação 

pelas diferenças” (Monteiro, 1992: 83), tanto na recepção de espectáculos, como na 

inauguração de modos de prolongamento do mesmo e mediação (por exemplo, através 

da troca de impressões com o artista ou elemento da entidade) ou numa auto-

representação. 

Perante os vários modelos de recepção, que visam organizar os comportamentos 

dos públicos e prever respostas possíveis, admitimos a possibilidade da recusa pura e 

simples de produzir um julgamento, sem que tal signifique a demissão da compreensão 

ou da interpretação. Ganha forma o triângulo da “obra aberta” em que o objecto artístico 

“é sempre mais instável e polémico do que porventura parece, porque nele se 

intersectam múltiplas percepções e assim nele se realiza a própria interacção cruzada 

entre quem o propõe, quem o avalia, quem o procura” (criador, pares e públicos). O 

fechamento da obra cabe a cada um destes interlocutores, “quantas vezes no limiar de 

horizontes incoincidentes. E obra aberta ainda na medida em que a incessante 

reconstrução dos modos de ver, ouvir, entender e sentir faz parte das oscilações 

históricas do gosto, tornando frágil, precário e provisório todo o tipo de fechamento” 

(Conde, 1992: 145). A experiência estética do “novo” receptor sustentar-se-á na 

identificação com a obra e num renovar do estímulo estético, contaminado o seu círculo 

(Lopes, 2004: 50). 

 

Temos considerado que o sistema de programação acompanhou e contribuiu 

para o suporte técnico, social e económico quer da internacionalização, como da 

globalização. O período das Descobertas consistiu na tomada de conhecimento de novos 

territórios e culturas, implicando o contacto com povos e costumes até então 

desconhecidos e uma consciencialização das diferenças. A Globalização é caracterizada 

pela “interacção funcional entre as diferentes actividades económicas e culturas, geradas 

por um sistema com muitos centros, onde a velocidade a chegar a outras partes do 
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mundo e estratégias para atrair públicos são mais decisivas do que a inércia das 

tradições locais” (Canclini, 1998: 305). O autor sublinha ter sido nos últimos 20 anos 

que se promoveram avanços radicais neste sentido. Canclini considera as 

telecomunicações o factor “determinante para o desenvolvimento e trocas 

multiculturais”, encontrando-se a Europa e a maior parte dos países em 

desenvolvimento numa posição periférica face à reorganização da “geografia da 

cultura” em torno de: filmes e informação norte-americanos; aparelhos electrónicos e 

desenhos animados japoneses, filmes de Kung Fu rodados em Hong Kong, filmes 

indianos, grupos pop britânicos e telenovelas venezuelanas e brasileiras (Canclini, 1998: 

311). 

A globalização actua “por entre a interdependência assimétrica do sistema 

mundial” (Canclini, 1009: 313) e o seu processo não pode ser reduzido às tentativas de 

homogeneização. O que visa aproximar acaba por segregar, reorganizar e estratificar. 

Vimos algo similar nos encontros sociais em museus e teatros. Contudo, nesta nova 

versão de cruzamentos, as estratificações são suportadas mais em lógicas de distribuição 

do que em territórios. 

O projecto de abertura de um pólo do Louvre em Abu Dhabi210 (Emirados 

Árabes Unidos) é um exemplo da lógica acima descrita no sentido em que propõe a 

deslocação para uma região do Médio Oriente a apresentação de obras do cânone 

estético ocidental. 

O antigo director do Museu Picasso, Jean Clair, juntamente com Françoise 

Cachin (ex-directora do organismo que tutela os museus públicos franceses) e Roland 

Recht (historiador de arte), denunciara num artigo de opinião, publicado a 13 de 

Dezembro de 2006 no Le Monde, o “negócio espectáculo”, na senda do exemplo 

“desastroso” do Guggenheim. 

                                                           
210 O novo Louvre terá 24 mil metros quadrados e seis mil salas de exposições permanentes. Integrar-se-á 
num projecto urbanístico localizado numa ilha artificial de 27 quilómetros quadrados, com 30 hotéis de 
luxo, oito mil vilas, golfe, três marinas e uma pista artificial de ski. A ilha de Saadiyat assemelha-se ao 
jardim Xanadu, paraíso criado pelo Citizen Kane, compara Jean Clair, ex-director do Museu Picasso e 
crítico do projecto. Além do Louvre, serão construídos mais quatro museus, entre os quais um novo 
museu Guggenheim. O complexo começa a funcionar em 2012. O Louvre vai ceder o seu nome durante 
30 anos e empresta até 300 obras durante uma década. 

A criação de uma extensão do museu na ilha de Saadiyat, em Abu Dhabi, agitou intelectuais e agentes 
culturais franceses, que criticaram o uso do património pelo Estado a troco de concessões políticas, 
diplomáticas e comerciais. Sublinham que se trata de um aluguer e criticaram que os governantes, a dois 
meses do final da legislatura, estivessem a tomar uma decisão que iria comprometer a memória da nação 
francesa. 
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O Louvre seria um “elemento” de troca no mercado comercial entre a França e 

os Emirados Árabes Unidos, que encetaram negociações directas com o Eliseu (de 

Jacques Chirac) para a abertura do pólo. O ministro da Economia, num relatório ao 

Parlamento, terá aconselhado a revisão de “vários tabus” da política cultural francesa, 

apelando à autorização de empréstimos e venda de obras de arte pelos museus 

nacionais.  

Contudo, a cedência do nome e obras do Louvre é um dos elementos de um 

negócio mais abrangente. Entre 1996 e 2005, os Emirados Árabes compraram à França 

armamento no valor de 10 mil milhões de dólares, e a Emirates Airlines encomendou 43 

aviões franceses Airbus A380 (Cf. Clair, 2007; Lobo, 2007; Riding, 2007). 

O historiador Jean Clair sustenta que o projecto é indício de um mal maior: a 

transformação da arte num produto. Considera ser possível apontar semelhanças entre o 

modo de actuação da marca “Louvre” com as “Hermès” ou “Prada” e aponta princípios 

de gestão comuns a uma empresa privada. Ceder um nome singular para fazer dele uma 

marca com fins comerciais, equivale, tendo em conta todas as proporções, a aplicar à 

economia globalizada a lógica dos campos, enquanto do detido deixa de ser designado e 

passa a ser “sem nome”, argumenta. 

Os opositores ao negócio nomeiam várias contradições. Por um lado, o Louvre 

estaria a contribuir para a difusão de uma cultura universal, com berço francês; por 

outro, o património seria aqui tratado como capital e as reservas do Louvre 

rentabilizadas, porque estariam a ser mostradas obras que raramente tinham sido 

expostas. De igual modo, o facto de um fundo museológico poder constituir uma 

contrapartida financeira contradiz toda a ética dos museus, que funcionam numa base de 

desinteresse dos empréstimos, e na qual entronca a missão dos conservadores 

patrimoniais - garantir a preservação das obras e uma difusão cultural equitativa. 

Se excluirmos que a implementação do Louvre em Abu Dhabi era um “bónus” 

para um negócio de armamento, podemos ponderar se esta revelar-se-ia uma estratégia 

condutora a um diálogo cultural. Djian sugere às antigas potências colonizadoras que 

“tirem aproveitamento da dinâmica da mundialização para superar a estratégia sempre 

tenaz de uma política de ‘influência cultural e linguística’ e de a transformar num 

autêntico diálogo cultural” (Djian, 2005: 140-141). 
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V.2. Programação cultural ou o poder da crítica 

 

Cabe ao crítico fornecer quadros de entendimento necessários para uma 

interpretação e fruição da obra artística, sustentava em 2004, numa entrevista para outro 

trabalho académico, o crítico Augusto M.Seabra (Cf. Lopes, 2004: 117). Do mesmo 

modo, cabe ao programador seleccionar espectáculos, intérpretes a agendar para o seu 

teatro. 

Tal como os programadores, os críticos promovem a mediação entre a 

linguagem dos artistas e a dos públicos, utilizam um espaço para fazer valer a sua 

opinião fundamentada, para transmitir a sua visão do mundo, produzem material 

informativo sobre as obras.  

Os dois mediadores cruzam-se quando o programa ou a apreciação de uma 

temporada são aspectos dos espectáculos versados nos textos de crítica de artes 

performativas ou quando o programador comprova, nos textos do crítico, a sua 

avaliação sobre determinado artista, grupo ou movimento (ver entrevista de Américo 

Rodrigues) ou quando, por algum momento, fazem uma incursão no campo oposto. Ou 

seja, quando um programador assina textos de crítica na área em que é especialista (ver 

entrevista a Isabel Carlos) ou um crítico coordena ciclos de cinema (como Augusto 

M.Seabra) ou organiza exposições de fotografia (como Jorge Calado, crítico de ópera do 

“Expresso”). 

Os dois mediadores afastam-se quando um destes elementos se retira do espaço 

público. Seja através de uma redução significativa na quantidade de eventos artísticos 

testemunhados pelo crítico nas páginas dos jornais ou através da alteração das 

características do tipo de artigos pedidos aos críticos – são cada vez mais os textos de 

apresentação de espectáculos, a publicar na edição do jornal próximo da data do 

espectáculo (Cf. Lopes, 2004). 

Programadores e críticos recorrem ao online como meio de superar as carências 

de espaço e do tempo do real. Esta presença verifica-se através dos sites das instituições 

para as quais colaboram ou em blogues pessoais (veja-se o Letra de Forma). Os 

programadores querem vencer as distâncias geográficas e testam programações 
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paralelas no espaço virtual211. Os críticos, perante a redução do tamanho dos textos para 

publicação, também eles sujeitos às regras do mercado, querem explanar com rigor e 

sustentar a sua argumentação212 e, para tal, recorrem ao espaço virtual. 

O exercício que fizemos com os mediadores, poderia ser transposto para as 

esferas dos criadores e dos públicos. “A recepção crítica é uma das formas que a 

recepção deve assumir. Apesar do incremento da produção e da criação no domínio das 

artes performativas verificado nos últimos anos, a recepção crítica é, em geral, débil, 

esporádica ou simplesmente inexistente” escreve Portela, (2009: 196), no relato da 

“experiência interrompida” do projecto de programação que liderava Teatro Académico 

Gil Vicente (TAGV), em Coimbra. 

Previamente, o autor havia apontado a relação entre a instauração das indústrias 

culturais e estratégias para legitimação do consumo. A erosão da função crítica (de 

artistas, mediadores e públicos) é colocada no contexto das práticas das indústrias 

culturais. “A absorção das práticas artísticas no conjunto das indústrias criativas e 

culturais implica, em muitos casos, a erosão drástica da função crítica e emancipatória 

das práticas artísticas, designadamente na sua escala localizada e no seu modo de 

inserção quotidiana na vida da comunidade, com apagamento da participação criativa 

em favor do mero consumo” (Portela, 2009: 164). 

Se as indústrias refreiam a potencialidade crítica da arte, será que os poderes 

refreiam a potencialidade da crítica? “As instituições públicas de produção e 

programação artística não são apenas instrumentos de política cultural: são também 

instrumentos de exercício e conservação do poder político, que participam na 

reprodução das relações de poder no conjunto da sociedade”, responde Portela (2009: 

202-203). No seu relato sobre o “fracasso” da ideia que tinha para o TAGV, Portela 

acusa os decisores políticos de recusarem consolidar o projecto por “indiferença 

burocrática” perante a qualidade artística e específica do mesmo (Cf. Portela, 2009: 

200) e lamenta, considerando significativo “da debilidade do espaço público e da 

inanidade da democracia”, o silêncio das comunidades a quem o projecto servia. Crítica 

e programação testemunham, então, os limites da arte e da política, do criador e do 

cidadão. 

                                                           
211 Ver entrevista de António Pinto Ribeiro em anexo 
212 Segundo o contributo dos críticos Ana Rocha e Manuel Pedro Ferreira, durante o fórum sobre crítica 
de música na 15.ªedição do Festival Primavera Musical, em Castelo Branco, Maio de 2009 
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Conclusão 

 

 O nosso percurso teve início com a apresentação do conceito do programa, o que 

está entre a letra da lei e vai moldando a experiência de todos os seres humanos, nos 

seus processos de aprendizagem e sociabilidade, e terminou na possibilidade de um 

homem livre, que se rege pelo “uso público da sua razão em todos os elementos” (Kant, 

1784: 13). 

A associação do programa à escrita e ao que está entre as suas definições torna-o 

particularmente susceptível às transformações de suporte, como a imprensa ou o online. 

A passagem da oralidade para a escrita enquanto processo de transmissão de 

conhecimento operou uma transformação profunda com a generalização da técnica de 

impressão, numa antevisão da evolução tecnológica do século XX. A emergência da 

escrita, do livro e do computador representam momentos de superação do tempo e do 

espaço, no fundo, formas de controlo do real. 

 Estes desenvolvimentos participam de um processo que Simmel diz ser 

transmitido por “herança espiritual” objectivada na história. Acrescidas aos costumes, 

arte, moral, conhecimento e natureza social formam um “consórcio entre o espírito 

objectivo e o subjectivo”. Mas cada um destes aspectos evolui através de um jogo de 

lutas (Bourdieu e a escola marxista), que acompanhamos sob a perspectiva dos 

programadores culturais: serviço público, contemporaneidade, autoria, identidade, 

centro e periferia, locais e lugares, público e comunidade. 

  O processo é como um jogo, em que cada elemento segue as suas regras e tenta 

antecipar-se ao adversário. Só que o jogo nunca está ganho pois “o poder não existe; 

existem sim práticas ou relações de poder. O que significa que o poder é algo que se 

exerce, que se efectua, que funciona. E que funciona como uma maquinaria, como uma 

máquina social que não está situada em um lugar privilegiado ou exclusivo, mas se 

dissemina por toda a estrutura social” (Foucault, 1979: xiv). Algo de semelhante 

acontece na programação: escolher para cumprir objectivos que se integram num plano 
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maior. Estamos a falar da programação cultural, também. O que nos permite notar que 

as noções de cultura e de arte foram alargadas de tal forma que as características dos 

próprios conceitos ficaram “esbatidas”. Uma das consequências é a natureza vaga com 

que são tratado os problemas a elas relativos. 

 Em contrapartida, propomos uma linha de evolução muito concreta da relação 

dos poderes com a cultura: os espaços para a sociabilidade e práticas artísticas. Por um 

lado, quisemos compreender as mudanças na concepção e interpretação de uma 

exposição e os motivos do carácter de ritualidade associado à participação no 

espectáculo desde tempos ancestrais. Por outro lado, ao traçarmos uma linha evolutiva 

dos espaços de representação artística em Portugal desde o século XVIII queríamos 

melhor traçar a genealogia das actuais estruturas artísticas em Portugal. 

 O objectivo desta proposta era apontar as novas potencialidades que ali estavam 

em formação, determinantes para a constituição de um espaço público, da formação da 

opinião e do gosto, agora expressa nos teatros que os nossos entrevistados dirigem.   

 Não podemos esquecer que, apesar da vontade de evidenciar hierarquias ou 

tentar a ascensão social, a diversidade de estruturas permitia a prática de preços 

acessíveis a todos. O repertório é diferenciado, mas não o é o gosto pela música ou por 

outras formas de arte. 

 Os percursos históricos pelos momentos mais significativos que antecederam os 

modernos teatros, recuperados ou construídos no âmbito da rede de teatros e cine-

teatros operacionalizada quando Manuel Maria Carrilho era ministro da Cultura, 

serviram para encontrarmos pontos em comum com as estruturas de hoje. 

 Compreendemos assim que além do espaço e do tempo, das culturas e dos 

poderes, a ideia de transformação esteve sempre presente nesta investigação. Essa é uma 

noção inevitável para quem tem no horizonte as novas tecnologias. 

Também foi nossa intenção, ao referirmo-nos aos problemas através de histórias 

(como a do Louvre Abu Dhabi), tentar aproximar uma reflexão teórica da praxis. 

Conjugar reflexão filosófica e estudos de campo foi uma das principais dificuldades 

registadas durante a elaboração da investigação, continuando, no entanto, convicta da 

sua absoluta premência. 

Esta tarefa pode revelar-se árdua quando ainda tanto está por investigar. Os 

teatros por nós contactados não têm outros dados sobre o perfil dos públicos que os 
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visita a não ser pela observação directa ou por estudos feitos por estudantes de 

sociologia. Quer isto dizer, que os programadores não têm uma noção estruturada dos 

seus públicos. A nível da União Europeia, o primeiro boletim estatístico com dados da 

cultura nos 27 Estados-membros foi publicado em 2007 e refere-se às características dos 

que trabalham em qualquer área considerada cultural. O grupo de trabalho admite a 

dificuldade em harmonizar conceitos entre Estados com diferentes noções de cultura. 

Por outro lado, verifica-se a inexistência de estudos sobre os motivos de um 

dado fenómeno. Por exemplo, porque é que quem é um espectador-alvo do teatro X 

nunca participa nas suas actividades? O estudo dos não públicos parece-nos 

particularmente interessante tendo em consideração o cruzamento com o online.  

 

Por causa da abrangência dos campos de estudo, excluímos: fazer um estudo de 

públicos nas entidades entrevistadas ou adoptar vias de investigação que entroncassem 

em questões da economia da cultura. Também a abordagem aos Serviços Educativos 

ficou excluída, por considerarmos que requer um trabalho académico exclusivo sobre a 

sensibilização para as artes e ao ensino das artes, aplicando dados já conhecidos sobre o 

seu contributo no processo de aprendizagem infantil e reflectindo sobre uma mais 

próxima relação entre cultura e educação nos currículos escolares.  

Apesar de a nossa investigação não ter versado directamente o impacto a longo 

prazo entre uma estratégia de programação com base no acolhimento em detrimento do 

modelo das companhias residentes, questionamo-nos se será possível contornar o 

argumento da rentabilidade das salas para justificar a predominância da prática de 

acolhimento de propostas artísticas apresentadas por estruturas externas. A Casa da 

Música é um exemplo de uma actuação com base em residentes e, tendo em conta as 

devidas proporções de financiamento, interrogamo-nos se será possível alargar a 

funcionalidade deste modelo. 

Ainda no mesmo cenário hipotético, constará a solução de uma redução do 

número de apoios financeiros mas aumentar a participação em projectos de “qualidade” 

(conforme referiu a ministra Gabriela Canavilhas em entrevista ao “Público” em 24 de 

Março de 2010 e 50 por cento dos entrevistados). 
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Em termos de tendências detectadas permitimo-nos registar o aumento dos 

encargos dos municípios com cultura, caso pretendam uma programação cultural 

interventiva e as dificuldades para as organizações independentes médias, pela 

dificuldade em captar mecenas e em gerar receitas que permitam impulsionar a 

actividade; a propensão para a fragmentação e estratificação dos públicos, evidente no 

contínuo aparecimento de salas de reduzidas dimensões, associadas a uma programação 

dita alternativa, e salas polivalentes como o Pavilhão Atlântico ou a proliferação dos 

festivais; o aparecimento de serviços multimédia que despertam o cibernauta para a 

estrutura, como é o caso da TV Casa da Música. 

 

Em relação aos propósitos de averiguação enunciados na introdução deste 

trabalho, cabe-nos responder que a maioria dos programadores culturais integra algumas 

plataformas multimédia básicas em actividades pluridisciplinares, percebe-as como uma 

ferramenta de trabalho para acompanhar a produção internacional mas não as apreende 

como um desafio na relação com o público que vai à sala, mais facilmente será um meio 

de comunicação. Nesse sentido, não se verificam, com a excepção da Casa da Música 

TV e do interesse das instituições em terem os sites actualizados, realidades 

intermédias. Os programadores contactados estão confiantes que a sacralidade da sala 

de espectáculos não irá ser abalada enquanto local de recepção da obra de arte, mas 

também de encontro e representação social. Contudo, dizem-se disponíveis para 

repensar os valores envolvidos na interacção com os públicos caso detectem sinais de 

mudança, notando-se incidência crescente nos Serviços Educativos, cujo investimento 

está cada vez mais próximo da programação. 

Todos os programadores contactados incluíram a diversidade de propostas entre 

os seus principais interesses a apresentar numa programação. Entendemos que o director 

artístico ou o director de museu contemporâneo está alerta para promover um equilíbrio 

dos cânones artísticos e em constante vigilância para não se deixar enredar em hábitos 

de programação. 

A (re)abertura quase em simultâneo de um conjunto de teatros por todo o país, 

conferiu maior visibilidade ao programador. No entanto, os entrevistados apresentaram 

respostas diferenciadas sobre a percepção do seu impacto na comunidade. Entendemos 

que o programador cultural terá sido modesto no contexto da entrevista ou “intimidado” 
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a sentir-se como poderoso, mas tem noção dos seus recursos, nomeadamente a 

qualidade da sua ligação à autarquia, que era o principal empregador dos entrevistados. 

Ainda sobre os públicos registamos a incongruência entre um discurso de uma 

cultura messiânica e o pouco interesse em tentar definir estratégias para conhecer o 

“quanto” se “aprende” com a arte. A dificuldade da tarefa será um dos motivos, assim 

como os preços de estudos de públicos, mas notamos a não referência de procura de 

soluções alternativas, uma prática que demonstram diariamente no seu exercício 

profissional. 

Os programadores culturais entrevistados evidenciam uma baixa valorização da 

sua missão crítica, tendo dado respostas muito idênticas, o que poderá demonstrar que 

existe um pensamento e postura de grupo. Para combater essa homogeneidade, seria 

interessante a emergência de um programador-crítico social, apresentando-se como 

Dionisos no seu caos criativo. 
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Anexo 1: Entrevista a José Bastos, director artístico do Centro Cultural 

Vila Flor, Guimarães 

 

Entrevista realizada em 5 Junho 2009, no Centro Cultural Vila Flor, Guimarães 

 

O que é, para si, programar? 

Programar é, de uma forma muito genérica, escolher e gerir um conjunto de 

informação em prol de um fim que procure ir de encontro à missão de cada estrutura. O 

Centro Cultural Vila Flor tem uma missão de serviço público e procura fazer a 

programação de acordo com um conjunto de critérios que estão claramente definidos e 

que passam pela: aposta na contemporaneidade; diversidade; qualidade artística e 

formação. 

Podemos dizer que estes quatro eixos fundamentais norteiam a nossa 

programação e cada um deles tem algumas razões implícitas. 

O primeiro motivo é o seu cruzamento. O facto de ser uma programação de cariz 

contemporâneo está relacionado com o facto de vivermos no mundo, num determinado 

momento, aqui e hoje, e também porque a arte tem essa particularidade de criar, estar 

um bocado à frente do seu tempo. Achamos que não fazia muito sentido ter uma 

programação que não fosse, no mínimo, contemporânea e, em situações devidamente 

analisadas, de vanguarda. 

A programação rege-se também por princípios de diversidade por causa da 

realidade cultural de Guimarães. Se é possível numa grande cidade haver um espaço 

cultural que se dedique a uma área de actividade, que pode ser a música e dentro da 

música o jazz, a clássica ou qualquer outra, o mesmo já não será possível num concelho 

como Guimarães. Trabalhando com dinheiros públicos e tendo uma missão de serviço 

público, entendemos que devemos procurar chegar a todos os públicos e abranger todas 

as áreas. 

Depois parece-me razoável a intenção que todas as propostas tenham qualidade 

artística independentemente de poderem ou não agradar a uma parte do público. 
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Procuramos que, sempre que temos uma proposta de programação, mesmo a quem 

desagrade, possa sair a dizer: eu não gostei, mas tinha qualidade. 

Por último, consideramos que estamos num processo de formação contínuo do 

cidadão enquanto indivíduo. Entendemos que a arte é um importante contributo para 

essa tarefa, porque obriga a reflectir e porque provoca. A nossa programação 

demonstra-o a vários níveis: formação de forma directa para profissionais; formação de 

forma indirecta, com a promoção de acções para professores, que depois podem 

transmitir aos alunos. Temos o cuidado de ter estas iniciativas formativas sempre que 

temos uma exposição de artes plásticas: o artista vem dar uma acção de formação 

dirigida aos professores para que depois eles possam fazer esse trabalho junto dos 

alunos. Temos formação continuada na área do teatro, não na perspectiva de formar de 

actores, mas na perspectiva de formar público. 

O Serviço Educativo que é uma aposta clara também nesta perspectiva formativa 

e de participação. Queremos que os participantes não sejam meros espectadores, mas 

parte integrante do processo, fazendo com que eles próprios construam e participem 

para que possam perceber o que viram no espectáculo. Este processo também pode 

ocorrer através de uma oficina preparatória ou de uma discussão pós-espectáculo para 

que o público possa tentar perceber o que se passou. 

 

Nota alguma alteração do comportamento dos públicos antes e depois de serem 

“alvo” de formação? 

Claramente. Procuramos, porque consideramos essencial, despertar a vontade do 

público, fazer com que este não tenha uma participação passiva e acrítica do 

espectáculo.  

A formação procura dar algumas ferramentas que possam auxiliar na 

interpretação do que vai ser apresentado. Não fazemos formação para transmitir o 

significado do espectáculo ou obra de arte. Muitas vezes o espectáculo ou a obra de arte 

não significam coisa alguma, significando uma coisa diferente para cada pessoa. 

Procuramos fornecer alguns instrumentos que permitam que a percepção da obra seja 

feita com alguma informação ao nível do enquadramento, histórico ou social. A 

intenção é entender o que poderá ter estado na origem da criação daquela obra. 
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Como é que o Centro Cultural Vila Flor tem noção dessa alteração no público? 

É muito difícil. Não há uma percepção imediata, mas muitas vezes pelas 

conversas pós-espectáculo. Sempre que possível, promovemos a conversa com 

criadores, principalmente nas áreas do teatro e da dança porque são mais propiciadoras. 

Quando existe esse trabalho preparatório percebe-se uma participação mais intensa e 

que a profundidade da abordagem ao tema é mais interessante. Depois vamos 

percebendo que o público que faz esta formação/processo é mais assíduo, o que 

significa que se identifica mais com a programação apresentada e que vem não apenas 

porque quer passar tempo livre, mas provavelmente sente que assistir a um espectáculo 

lhe acrescenta alguma coisa. Contudo, é muito difícil fazer essa aferição. 

Neste momento está no terreno um estudo de público pelo Instituto de 

Sociologia do Porto. Temos uma ideia empírica dos nossos públicos. Vamos agora ter 

uma noção científica. 

 

Os traços gerais da programação têm-se mantido ao longo dos anos desde que 

começou a funcionar o centro cultural ou há uma evolução? 

Os princípios têm-se mantido, não desde o início do centro cultural (em 2005), 

mas alguns anos antes. Uma das virtudes deste projecto é o facto de ser anterior à 

abertura do centro cultural. O projecto existe há 20 anos e a sua consistência levou a que 

o centro cultural fosse quase uma inevitabilidade, o culminar de um processo.  

Os princípios foram sendo mantidos com a abertura do centro cultural, sendo 

que obviamente estes quatro princípios são orientadores, estratégicos e muito latos. 

Claro que a forma como se consubstancia cada um deles vai alterando de ano para ano, 

de situação para situação, em função de vários factores como sejam as propostas 

disponíveis ou os desafios que são ou não aceites pelos artistas. 

  

Afirmou que um dos princípios que norteia a vossa actividade é a qualidade 

artística. Imagine que tem dois projectos igualmente bons, que preenchem o mesmo 

propósito, os mesmos custos, nessa situação, o que o faz decidir? 

É uma escolha pessoal. Nessa situação concreta, em que dois projectos 

igualmente bons, que cumprem os pressupostos em determinada situação para 
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determinada programação específica, é o gosto pessoal que tem de desempatar porque o 

ideal seria programar os dois, ou talvez não, porque não faria sentido. Para além 

daqueles factores que são óbvios, como a disponibilidade de data do artista ou o valor 

que implica. É o gosto pessoal em articulação com uma leitura do que terá melhor 

aceitação do público. 

 

Acontece-lhe muito essa situação? 

Não. Acontece muito é termos 50 propostas para 10 espaços de programação. 

Essa é uma situação teórica que dificilmente acontece, porque não há duas propostas 

iguais, com o mesmo valor artístico. É uma questão meramente teórica. Temos 50 

propostas que gostaríamos de programar e só conseguirmos programar 10, o que 

implica retirar 40. Acontece-nos todos os dias. É muito difícil dizer que não, mas é 

necessário. 

 

Pode explicar-me o processo de escolha da temporada actual? Quanto tempo de 

antecedência, orçamento, em linhas gerais como foi a construção? 

Tem lógicas muito distintas. Funcionamos por ciclos de programação, os 

festivais. Temos ciclos que são a âncora de toda a programação (GuimarãesJazz, Gil 

Vicente, Encontros Internacionais de Música), por regra, programados com mais 

antecedência. 

O GuimarãesJazz, que é em Novembro, está fechado há cerca de um mês e foi 

divulgado ontem, estamos aqui a trabalhar com cinco, seis meses de antecedência. 

Depois temos a programação organizada numa lógica mensal e fazemos divulgação ao 

mês, embora não seja bem assim porque temos coisas fechadas para Março de 2010 e 

iremos apresentá-la em Janeiro de 2010.  

Procuramos que haja um equilíbrio em termos de programação. Para dar um 

exemplo, se em Junho temos o festival de teatro, obviamente que não programamos 

mais teatro, antes música para tentar cumprir esse critério da diversidade. 

Temos algumas apostas estratégicas. Em 2009 a aposta estratégica foi no teatro, 

com uma programação anual apresentada no início do ano. No que respeitava ao teatro e 

por se tratar de uma aposta, em Janeiro tínhamos a programação fechada até Dezembro. 
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Depois, esta aposta é melhor traduzida, em termos de princípio, através da programação 

dos festivais de teatro Gil Vicente e do que está implícito na programação destes 

festivais. Vamos manter essa aposta e até reforçá-la em 2010, quando além do teatro 

também se irá destacar a dança contemporânea. 

 

A aposta significa a programação de mais espectáculos ou então a criação de 

ciclos? 

A aposta significa ter mais espectáculos, mas também de uma forma mais 

estruturada e pensada como lógica de programação. A título de exemplo, definimos que 

em 2010 teremos três espectáculos de grande dimensão de dança contemporânea, com 

dimensão artística, logística e de cariz internacional. Depois, faremos o 

acompanhamento do que de melhor, do nosso ponto de vista, se vai produzindo em 

termos nacionais nesta área. Vamos lançar um desafio, já em Julho, a todas as estruturas 

de criação abrindo espaços para propostas de co-produção. 

Além de funcionarmos como estrutura de acolhimento e sustentarmos a 

programação nos projectos internacionais de grande qualidade, nos projectos nacionais 

que também têm uma grande qualidade, também procuramos dar espaço à nova criação 

artística. Estamos receptivos para acolher propostas de co-produção, que pode ser em 

residência artística – a companhia possa vir trabalhar a Guimarães durante algum tempo 

ou através de um incentivo à criação. Este incentivo à criação é um papel fundamental 

que nós, e todas as estruturas que funcionam com dinheiro público, deviam ter. É nesta 

lógica estruturada que pretendemos trabalhar e depois vamos replicar no teatro. 

 

Disse que pretende trazer espectáculos de grandes nomes internacionais porquê? 

Por duas razões essenciais. A primeira porque são projectos de grande qualidade 

artística, de companhias mundialmente reconhecidas; recentemente tivemos cá a 

companhia Les Ballets C de la B, uma companhia de dança contemporânea sobejamente 

reconhecida pela sua qualidade. 

Depois, porque percebemos que se queremos ter uma lógica de programação de 

dança contemporânea precisamos de a alicerçar em alguma coisa que seja referencial. 

Sabemos que se conseguirmos durante o ano ter três projectos de dimensão 
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internacional, de grande qualidade, que o público reconhece e valida mesmo não 

conhecendo. Se a esses projectos associarmos os projectos nacionais, que tendo também 

qualidade artística, ainda não estão no patamar dessas grandes companhias 

internacionais, mas que o público também vem ver. Se a seguir tivermos criação 

artística, a probabilidade de termos público para estes projectos de menor dimensão é 

manifestamente superior ao que seria a sua programação sem este enquadramento 

global e sem colocarmos este chapéu por cima. Não sou ingénuo a esse ponto e nem 

sequer vou esconder que é uma questão estratégica. 

 

A escolha desses nomes internacionais é pelo seu projecto artístico, pela 

disponibilidade de cachet. 

É a articulação de tudo isso. Existem 10 companhias em toda a Europa que não 

teria qualquer dúvida em programá-las. Depois é a articulação da disponibilidade, do 

custo e do projecto em si, porque há criadores que gostamos mais do que outros e que 

achamos que têm maior qualidade. Fazemos essas apostas, que são pessoais, mas 

sustentadas na qualidade dos projectos. Agora, porque não temos capacidade para 

determinar as datas, temos de articular estes interesses. Mais uma vez, programar é 

gerir. 

 

Qual é o vosso orçamento anual? 

O orçamento da estrutura Oficina passa um pouco de 3,5 milhões de euros 

anuais, mas o centro cultural é uma das partes da estrutura. A Oficina tem 

responsabilidades na área do artesanato, nas festas da cidade, tem uma companhia de 

teatro profissional. Estes três milhões muitas vezes induzem em erro, porque seria o 

sonho de qualquer um ter três milhões para programar. Não temos três milhões para 

programar, temos cerca de um milhão e 300 mil euros. 

 

Não têm companhias próprias. Porquê? 

Em princípio entendo que estruturas como esta não podem ter companhias 

residentes. Existe uma companhia de teatro profissional no âmbito da Oficina, mas não 

tem este espaço como local de trabalho, porque seria limitador e castrador da actividade 
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do próprio centro cultural. Um trabalho de criação implica, no mínimo, ocupar uma sala 

durante um mês, impedindo a rentabilização económica do espaço, através do aluguer 

para seminários, conferências, entre outras coisas. Por outro lado, vai retirar espaço para 

programação de acolhimento. É essa a minha convicção actual. 

Depois, porque um espaço como este, para ser um espaço de criação não 

conseguiria cumprir o seu papel de diversidade e também de regularidade de 

acolhimento de projectos. Temos por ano, se incluirmos o cinema como actividade 

cultural, cerca de 360 sessões, entre teatro, dança, música, cinema, que dá em média 

mais de um espectáculo por dia. Se tivéssemos uma estrutura de criação a ensaiar no 

centro cultural este número cairia de forma drástica, porque não existia rotatividade. 

Por outro lado, consideramos importante que haja criação artística no espaço e 

fazemo-lo pontualmente, de forma pensada, estruturada, de modo a que sejam utilizados 

os espaços alternativos na componente de criação, mas só por um espaço de tempo 

muito curto, nunca mais do que semana, com ocupação efectiva de auditório.  

 

Falava-me que a programação era marcadamente contemporânea, se bem que 

por vezes vanguardista. Porque definiram o contemporâneo como eixo? Como é que faz 

essa gestão no GuimarãesJazz, que era inicialmente mais vanguardista do que nas 

últimas edições? 

A escolha do contemporâneo explica-se porque, do meu ponto de vista, a arte 

tem de fazer rupturas. Esta é uma das características inerente à criação artística, que é 

quebrar barreiras, ultrapassar os cânones, dar o passo em frente. Entendo que a 

contemporaneidade associada a alguma vanguarda está relacionada com essa questão. 

Em relação ao facto de o GuimarãesJazz ter feito uma aposta completamente 

vanguardista e neste momento ser menos vanguardista, costumo dizer que tudo o que é 

dado em excesso pode ser contraproducente. Temos a responsabilidade de fazer com 

que a programação e os ciclos perdurem. O GuimarãesJazz faz 18 anos em 2009, com 

programação consecutiva e ininterrupta. Passou por várias fases, processos de 

maturação, tendências, esteve no limite do que era o jazz, na ruptura total e absoluta. 

Obviamente que a repetição de modelos, muitas vezes, esgota a sua própria existência. 

O GuimarãesJazz foi muito além do que era considerado “normal” quando não havia 

ruptura no jazz, nem festivais que tivessem essa ousadia. Quando essa ousadia começa a 
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ser mais vulgarizada e a estar cumprido o pressuposto, sem qualquer tentativa de 

assumir protagonismo relativamente ao vanguardismo ou à programação de vanguarda, 

achamos que será o momento de refrear a nossa atitude. Também entendemos que uma 

programação vanguardista ou mais vanguardista tem sérios riscos em termos de público. 

Apostar no vanguardismo tem de ser na medida certa. Quando começamos a sentir que 

os sinais do público podem também ser contraproducentes, então inflectimos e 

alteramos, sem qualquer problema, a programação. 

Articulando estes dois pressupostos: por um lado, o facto de começar a existir 

programação na área do jazz a partir da abertura da Casa da Música, algumas delas de 

vanguarda, achamos que não fazia sentido alimentarmos esse princípio; por outro lado, 

porque temos de conquistar público, o que significa dosear o que disponibilizamos em 

termos de programação.  

Passa-se exactamente o mesmo noutras áreas. Estamos a fazer uma aposta clara 

em dança contemporânea. Em Guimarães há um outro espaço de programação 

totalmente privado, que visa legitimamente o lucro. Se, no próximo ano, este espaço 

fizer uma aposta de programação na dança contemporânea nós não iremos usar os 

argumentos económicos, de que porventura possamos dispor, para apresentar mais 

programação de dança contemporânea, com mais qualidade, com nomes mais sonantes. 

Se esse papel estiver cumprido nós saímos e vamos procurar outra área que esteja 

menos bem trabalhada porque é essa obrigação enquanto serviço público. É este o 

princípio, nós procuramos sempre ler o que acontece à nossa volta. 

 

Como é que classificaria o vosso nível de inovação actual? 

Estamos em diversos patamares. Procuramos fazer uma programação equilibrada 

que, sendo contemporânea, não rejeita os clássicos. Os clássicos são fundamentais para 

que a contemporaneidade exista, o que pode parecer contraproducente mas não é. O 

texto introdutório do programa dos festivais Gil Vicente, um festival que classificamos 

como teatro contemporâneo e onde apresentamos Brecht, enquadra o festival e tenta 

mostrar que não existe incoerência na programação. 

Procuramos fazer este equilíbrio e temos propostas que são marcadamente 

vanguardistas. Nas artes plásticas, no início de 2010, vamos ter algumas abordagens 

completamente vanguardistas. Procuramos ir tendo propostas não obedecendo 
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especificamente a uma lógica: agora vamos programar aquilo que for vanguardista ou o 

que é contemporâneo ou então vamos para o clássico.  

Procuramos que a programação no seu todo seja diversificada e também temos 

projectos de teatro que são clássicos. Tivemos Brecht por actores do Teatro Nacional 

São João, com Os Tambores na (oite; mas também temos Brecht de uma forma numa 

abordagem completamente contemporânea, com A irresistível ascenção de Arturo Ui 

pelo Truta Teatro. 

Depois temos propostas que são claramente experimentais, vanguardistas, que 

não sabemos como vão sair. Participamos num projecto designado “Jovens Artistas 

Jovens”, que consistiu em abrirmos um concurso de ideias dizendo: nós (14 estruturas 

portuguesas) temos algum dinheiro para apoiar três projectos de criação artística, 

digam-nos o que querem fazer. A primeira selecção foi através de uma entrevista, 

concorreram quase 200 projectos; ouvimos a ideia e a escolha feita pela capacidade de 

quem estava do outro lado para a “vender”. Numa segunda selecção em que cada um 

tinha de apresentar 20 minutos da proposta artística. Os três escolhidos receberam um 

apoio, de 10 mil euros, para montarem o projecto. 

Alguns desses projectos eram projectos de vanguarda, rompiam com os cânones 

tradicionais e pareceram-nos importantes. Alguns projectos funcionaram bem, outros 

menos bem. É este tipo de aposta que deve ser feita; não nos norteamos pela procura da 

vanguarda pela vanguarda. 

 

Para si faz sentido dar uma roupagem contemporânea ou actual a uma peça 

clássica ou apresentá-la mais ou menos como foi criada? 

Eu prefiro, e isso reflecte-se na programação, que haja abordagens 

contemporâneas a textos clássicos. Por isso é que Brecht está num festival de teatro 

contemporâneo. O texto de Brecht obviamente que não é contemporâneo mas a 

abordagem, a dramaturgia, toda a lógica teatral do espectáculo é absolutamente 

contemporânea, para além de o próprio pensamento brechtiano, do meu ponto de vista, 

ser absolutamente contemporâneo. 

Prefiro as adaptações, não rejeitando os clássicos. O João Garcia Miguel 

transformou o Rei Lear, de Shakespeare, num Burger King Lear, um espectáculo 
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absolutamente maravilhoso premiado internacionalmente e que em Portugal esteve em 

dois espaços de programação, em Guimarães e na Guarda. 

 

Pertence a alguma rede de programadores?  

Sim, tenho ligações a algumas redes internacionais e a redes informais nacionais. 

Em Portugal não existem redes formais felizmente, porque isso seria de alguma forma 

limitador da capacidade de programação de cada espaço. Portugal é um país tão 

pequeno que se existisse uma rede formal com um conjunto de princípios e de 

pressupostos de programação teria consequências: fazia com que cada programação 

fosse igual à anterior e teríamos uma replicação relativamente às programações; depois 

porque as redes formais são perigosíssimas para a criação artística, porque de alguma 

forma restringem esta capacidade.  

E porquê? Se eu sou um criativo e consigo aceder a determinada rede, estou 

garantido. Se não consigo aceder, estou tramado, porque não consigo circular. O facto 

de não existirem redes formais de funcionamento, com princípios estabelecidos, em que 

cada um se compromete a programar X espectáculos ou se compromete a fazer 

parcerias faz com que, na minha lógica de programação, eu estabeleça contactos com 

um determinado artista ou com um conjunto de artistas. Depois, eu próprio e porque me 

interessa, vou procurar dentro da minha rede informal que estes artistas circulem, mas 

não há compromisso. O mesmo acontece com os outros. Resulta que, em vez de haver a 

aposta na co-produção de 10 projectos seja em 30, mas cada um destes circula menos do 

que os 10 que circulariam. De qualquer forma, é fundamental que assim aconteça para 

garantir diversidade, o aparecimento de novos projectos e a identidade dos espaços de 

programação, o que é essencial. Eu olho para a programação do centro cultural e vejo 

uma coisa, olho para a programação do Theatro Circo em Braga e vejo outra coisa, olho 

para a programação do Teatro de Vila Real e vejo outra coisa. Não estou a classificá-las, 

são diferentes e é notório que a programação de cada um destes espaços é diferente 

entre si. Do meu ponto de vista, isto só é possível porque não há rede. 

Espanha tem rede, e fortíssima, mas absolutamente castradora, como é visível na 

qualidade do teatro apresentado. Sou muito céptico e muito crítico em relação à 

qualidade do teatro espanhol, que para mim está claramente abaixo da qualidade do 

teatro que é feito em Portugal. Penso que está relacionado com esse facto de haver um 
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conjunto de companhias que está na rede e sabe que não precisa de fazer muito para 

continuar. Está mais ou menos garantido; tem uma compra antecipada de 40 

espectáculos num ano o que lhe garante sobrevivência e não precisa de ser melhor. 

Temos companhias em Portugal que lutam todos os dias para serem melhores e isso faz 

subir a qualidade. 

 

Sei que o Centro Cultural Vila Flor tem articulações com o Teatro Municipal da 

Guarda e com o Theatro Circo (Braga). Já aí tem duas esferas de influência diferentes. 

E também com outras entidades porque acho que é fundamental em rede tentar 

baixar os custos e viabilizar projectos. Há projectos que sei que custam menos dinheiro 

se os fizer com mais três parceiros. Há projectos que para serem viabilizados precisam 

da aposta de três ou quatro instituições. Faço-o e muitas vezes sou eu quem vai atrás.  

Outra lógica que considero interessante é o acompanhamento artístico de 

companhias ou criadores. O Nuno Cardoso é um jovem encenador cujo trabalho 

seguimos e em que acreditamos muito. Lançamos-lhe recorrentemente desafios e ao 

fazermos isto temos também alguma responsabilidade na procura da viabilização do 

projecto. Quando eu digo ao Nuno Cardoso que vamos co-produzir o Jardim Zoológico 

de Cristal, faço o contacto com Braga e tento convencer (o Paulo Brandão) a uma co-

produção. Braga aceitou e a seguir faço o contacto com a Guarda. Tento convencer 

(Américo Rodrigues) a ser co-produtor e não consegui, apenas que acolhesse o 

espectáculo. 

De qualquer forma, viabiliza o que eu sozinho não conseguia. Obviamente que 

depois gera situações de compromisso, porque sei que a seguir provavelmente Braga vai 

tentar conquistar-me para apoiar em co-produção um projecto que está a seguir. Esta 

lógica funciona. 

 

Consegue, nessa situação, manter a sua capacidade de decisão? 

Sim, completamente, conseguimos todos. 

 

Que motivo vos levou a aderir a redes internacionais?  
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Porque é fundamental conhecer o meio em que nos inserirmos e para dar a 

conhecer o nosso espaço, para o credibilizar. Só podemos conhecer quem nos conhece. 

Estamos para sermos conhecidos e para conhecer. Toda a lógica que funciona a nível 

nacional, funciona também a nível internacional. Estamos a tentar dar o salto e entrar na 

lógica de co-produção internacional. Para isso, temos de conhecer os interlocutores, 

conhecer os parceiros e temos feito um trabalho que tem permitido isso. Tivemos cá o 

Peter Brook, com quem estamos a tentar negociar uma co-produção. Tivemos cá o 

Théâtre de La Mezzanine (companhia francesa), que nos desafiou para uma co-

produção. A lógica já começa a ser ao contrário. Estamos nas redes exactamente por 

isso. 

 

A que redes pertencem? 

À IETM (International Network for Contemporary Performing Arts) mais ligada 

à dança, e na qual estamos quase numa qualidade de observadores. Todas as outras 

resultam em contactos informais e a presença em reuniões que vão acontecendo 

informalmente em festivais por toda a Europa. Procuramos, sempre que possível, estar 

nos festivais mais importantes. Estive num congresso internacional, em Barcelona, que 

reuniu um conjunto de entidades e procuramos acompanhar, mostrar o que fazemos e 

conhecer o que os outros fazem 

 

A capacidade de decisão é o grande poder do programador? 

Fazer a escolha é, sem dúvida, um poder do programador. Agora, é importante 

que este, como qualquer outro poder, seja bem entendido e que seja um poder não pelo 

poder, mas como concretização de um objectivo. 

 

Exacto, então porque é que programa? 

Porque é a minha função, fui convidado director do centro cultural, logo, 

compete-me essa responsabilidade que pessoalmente me dá muito prazer, muito gozo 

que é construir algo. É difícil dizer a satisfação que resulta de conseguir ter uma 

programação, olhar para ela, identificar-me com ela e perceber: isto, para mim, faz 

sentido obedecendo a um conjunto de lógicas porque este poder que tenho de programar 
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cumpre um objectivo. Ao mesmo tempo e, de forma indirecta, consigo cumprir outros 

objectivos que são meus, pessoais, por convicção, como o incentivo à criação artística. 

Poderia programar numa lógica completamente distinta, sem cumprir estes pressupostos 

que não estão escritos nesse contrato de colaboração que temos com a câmara. Este 

equilíbrio é quase uma realização, é quase um jogo com várias peças no tabuleiro, 

vários caminhos, um objectivo que é chegar e ganhar o jogo. Depois há estratégia, é um 

jogo de estratégia e programar é estratégico. 

 

Num artigo do “Público” intitulado “Programar no interior é uma luta” dizia que 

estava num sítio onde muita gente gostaria de estar. Sente-se ameaçado?  

Ameaçado não propriamente, de facto sinto o contrário. É um facto que qualquer 

programador gostaria de ter um espaço como o centro cultural, com estas condições 

fantásticas, um orçamento e a independência programática deste espaço. São três 

elementos fundamentais: espaço de excelência, um orçamento de excelência e liberdade 

programática total e absoluta. Depois, ainda há um conjunto de aspectos que poderiam 

ser apontados.  

Acredito que muita gente quer vir para cá, mas não me sinto de forma nenhuma 

ameaçado porque não sinto o poder dessa forma. Enquanto for útil estou disponível para 

o trabalho e faço-o com muito prazer; no momento em que sentir que não estou a ser 

útil provavelmente ninguém terá a oportunidade de me mandar embora. 

 

Sente evolução na cidade ao longo da sua actividade de programação desde há 

20 anos? Terá tido algum efeito na mentalidade de Guimarães? 

Guimarães é uma cidade muito difícil, com características muito específicas o 

que faz com que o trabalho desenvolvido seja muito mais complicado no que respeita a 

resultados. Sinto que há uma evolução que foi sendo construída, que houve uma 

evolução a partir do momento em que o Centro Cultural Vila Flor entrou em 

funcionamento, mas também sinto que a evolução não é proporcional ao investimento 

feito. Procuro algumas razões e consigo chegar a algumas, mas de facto há aí um 

trabalho sério a desenvolver. Esse é o grande desafio e a grande luta: continuar a 

acreditar na convicção do que temos feito, não facilitando e não indo à procura de 

números apenas pelos números. Temos conseguido resistir a isso. Também contamos 
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com o apoio da câmara, que nunca exigiu números, caso contrário não valeria a pena a 

nossa convicção porque teríamos de responder a eles.  

Sabemos que é difícil ir aguentando esta situação durante muito mais tempo, que 

é programar um espectáculo sabendo que se escolhêssemos outro teríamos 500 pessoas 

e aquele vai ter 100. Decisão difícil, apesar de ser convicta, porque acho que os 100 que 

vêm ao espectáculo saem enriquecidos e os 500 que viessem ao outro não sairiam de 

forma nenhuma enriquecidos. Em algumas situações, procuramos nivelar as coisas e 

que, sem baixar do patamar mínimo de qualidade, aproximar algumas propostas desta 

fasquia que tenham maior capacidade de atrair públicos. Desta forma, podemos também 

chegar a um maior número de público, porque também trabalhamos para o público. 

Costumo dizer que se uma programação não tiver público, ainda que intocável do ponto 

de vista artístico, é um acto falhado. 

 

Qual é a sua taxa de ocupação? 

Varia muito, porque não damos muita importância aos números, não porque os 

queiramos esconder. Sabemos exactamente quantas pessoas estiveram em cada sessão 

mas temos uma ocupação dos espaços que dificulta essa leitura em termos de taxa de 

ocupação. Nos Encontros Alcultur, em Almada, num exercício retórico, eu apresentei 

uma taxa de ocupação no centro cultural que dava 97 por cento. De seguida apresentei 

os números reais, que fazia com que fosse 54 por cento. Considero que se brinca muito 

com os números recorrendo a um truque muito fácil. Se tenho o café-concerto com uma 

lotação de 50 pessoas, se faço 50 espectáculos em que cada um estão 200 pessoas, e 

normalmente estão, obviamente que me dá uma taxa de ocupação de 200 por cento. O 

Grande Auditório tem 800 lugares; se só estiveram 400 pessoas dá uma ocupação de 50 

por cento. Ao todo obtive uma taxa de 125 por cento. É um exercício que é possível ser 

feito, por isso não costumo revelar a taxa de ocupação. A ocupação está claramente 

abaixo do que seria o ideal. 

 

Depende de quem? 

Eu dependo de uma direcção, que é composta por cinco elementos. A Oficina é 

uma cooperativa que tem assembleia-geral, conselho fiscal e direcção. Dependo 

directamente da direcção, que é não-executiva, não tem nenhum membro executivo. 
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Também dependo obviamente da câmara. A presidência da direcção é por 

inerência da Câmara de Guimarães. 

 

É funcionário da câmara de Guimarães… 

Fui, já não sou. Estou num regime de serviço especial, não sei dizer muito bem, 

mas dificilmente voltarei mesmo que saia daqui. 

 

Quais são os seus desafios? 

Neste momento não tenho um desafio pessoal em termos de ambição, tenho a 

ambição de poder crescer enquanto profissional e de poder fazer cada vez melhor o meu 

trabalho, mas não tenho uma ambição de sair deste espaço para ir para outro. 

Há um desafio motivador a curto prazo que é a Capital Europeia da Cultura. 

Obviamente lhe mentiria se não dissesse que será um grande desafio ter a possibilidade 

de participar no que vier a ser a Capital Europeia da Cultura. Guimarães tem neste 

momento uma oportunidade que não se repetirá, a possibilidade de estar ligado a um 

processo dessa dimensão.  

Ainda por cima este processo deverá ter a capacidade de transformar de forma 

radical a cidade, que resolva alguns problemas que referi atrás, como ser uma cidade 

difícil para trabalhar, sendo um processo de regeneração cultural ou de regeneração 

urbana de liderança cultural. Ter a oportunidade de dar o meu contributo a um projecto 

desses será, é o meu grande desafio sem dúvida. 

O Centro Cultural Vila Flor será um espaço que me parece mais ou menos 

óbvio, que terá de ter um relacionamento directo muito forte com tudo o que for feito no 

âmbito da capital europeia da cultura. 

 

A sua programação é influenciada pelas políticas culturais nacionais? 

Não, porque não existe política cultural nacional. De forma radical, Portugal não 

tem uma política cultural. 

 

Então não se candidatam aos subsídios do Ministério da Cultura? 
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Candidatamos, mas dificilmente conseguimos e temos um histórico algo trágico 

com o Ministério da Cultura. Toda a lógica de financiamento de actividade cultural é, 

do meu ponto de vista, uma farsa. Guimarães tinha um contrato de funcionamento com 

o Ministério para a construção deste espaço. Um contrato assinado, na altura, de 250 mil 

contos que o Ministério não cumpriu e não pagou. Dizia que não tinha dinheiro. 

Entretanto, a Câmara de Guimarães decidiu avançar sozinha com a construção 

do espaço. Depois de estar pronto fomos confrontados com a seguinte situação: o 

Ministério da Cultura tinha o princípio de os espaços que foram financiados têm 

financiamento para o primeiro de programação. Os espaços cuja construção não foi 

financiada não tem direito a este programa. Recentemente, abriu uma candidatura para 

reequipamento de espaços. No Preâmbulo podia ler-se: “esta candidatura serve para 

reequipar equipamentos construídos no âmbito dos financiamentos comunitários”. Nós 

não cumprimos o pressuposto, mas independentemente disso candidatamo-nos. Fizemos 

uma exposição a dizer que não fazia sentido nenhum e questionando porque é que nós, 

que não tivemos dinheiro para a construção, nem para o primeiro ano e agora há verbas 

para o reequipamento, porque é que nós não podemos? Não faço ideia do resultado. 

Digo que (o financiamento da actividade cultural) é uma farsa porquê? Se pegar 

nas candidaturas ou concursos dos últimos três anos abertos pelo Ministério da Cultura 

verá que cada um deles é feito com um regulamento diferente (que corresponde às 

alterações nas equipas do ministério). Depois compara os regulamentos e conclui que há 

mudanças significativas e, verificando os resultados dos três anos, não mudou nada. 

São sempre os mesmos com os mesmos montantes. Este ano pedi uma audiência 

ao Director-Geral das Artes para dizer o que acabei de referir. Quando vi a abertura dos 

concursos fiz o exercício de escrever: para este é A, para aquele entre B e C, para o 

outro X e Y. Concretizou-se. 

Não consigo perceber porque é que o Teatro Viriato recebe do Ministério da 

Cultura recebe 450 mil euros por ano e nós recebemos zero. Não consigo perceber 

porque é que o Teatro Aveirense recebe 200 mil euros por ano e nós não recebemos, 

sendo que aqueles recebem apenas porque se candidatam. Mas se este ano recebeu 450 

mil e candidatou-se; no ano passado recebeu a mesma quantia, assim como há dois anos 

e há quatro anos. Há cinco recebia 450 mil e não se candidatava porque era apoio 

directo. Cada um tira as ilações que quiser e eu tiro as minhas. É uma farsa. 
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Está relacionado com os critérios da programação ou com os nomes dos 

programadores? 

Não está minimamente relacionado com os critérios da programação, sem 

margem para dúvida. Isto deve-se à falta de coragem política de acabar com uma 

situação que está errada e com o receio por parte do poder político em alterar o que está 

instituído. No dia em que o fizerem tudo será diferente. Não tem a ver com o lobbying, 

com o poder do director A ou B, tem a ver com o receio do poder político. 

 

Subsistem sem o apoio do Ministério da Cultura e estão aí? 

Neste momento sim, fazemos candidaturas a projectos pontuais e de vez em 

quando conseguimos ganhar alguns mas é meramente residual. Em 2008 foram 100 mil 

euros num orçamento de três milhões e 500 mil euros. 

O que é que deve ser alterado? Desde logo, não colocar em concurso espaços 

como o Centro Cultural Vila Flor em igualdade de circunstâncias com um criador 

individual. Não faz sentido, é um contrasenso, é um disparate. Como é que é possível 

candidatar-me para a programação anual no mesmo concurso que um criador individual 

para um projecto? Não é possível. 

Os espaços de programação e acolhimento têm de concorrer uns com os outros, 

eu sei que isto é difícil. Guimarães, Braga e Famalicão distam 20 quilómetros entre si. 

Obviamente que uma política cultural séria não pode apoiar três projectos que distam 20 

quilómetros entre si. A dificuldade é escolher e o mais simples é dar umas migalhas a 

cada um e as coisas vão acontecendo sem haver coragem para dizer: apresentem o 

projecto. Alguém avalia o projecto tal como depois avalia a concretização do projecto. 

Se Guimarães não for apoiado porque o seu projecto é pior do que o outro, não tem 

problema nenhum. Assim é que não funciona. 

 

A verba para o Centro Cultural Vila Flor vem da câmara municipal ou tem 

receitas próprias significativas? 
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Não são significativas. De receitas próprias temos essencialmente bilheteira e o 

aluguer de espaços, que dá cerca de 500 ou 600 mil euros, enquanto a câmara municipal 

financia em três milhões (A Oficina). 

 

Sente que tem alguma obrigação para com a câmara, públicos ou criadores? 

Tenho obrigações especiais com todos. Tenho a obrigação de cumprir as linhas 

estratégias orientadoras em termos globais com a câmara, porque lhe compete fazer essa 

definição estratégica. Quando digo que a câmara não interfere refiro-me à concretização 

específica, mas compete à câmara definir qual é a política cultural a ser seguida, porque 

está a financiar e deve fazer essa definição política em termos estruturais. 

Todos os anos somos avaliados, apresentamos um relatório de actividades e 

contas ao presidente da câmara, que o leva à reunião do executivo em função do que 

eram os pressupostos e o que fizemos.  

Além da programação do Centro Cultural, temos um conjunto de pressupostos 

que estão também traduzidos no protocolo e que vão a pormenores como: a organização 

das festas da cidade, que foram transferidas para a Oficina, obrigando-se esta a respeitar 

as parcerias anteriormente existentes. Temos de seguir a orientação que está assinada e 

protocolada, e temos a fiscalização anual por parte da câmara.  

Em relação ao público seguimos, por convicção, o princípio que se estamos a 

trabalhar com dinheiro público, temos de trabalhar para o público. Temos de estar ao 

serviço do público e não servirmo-nos dele. Enquanto programador esta questão é muito 

pertinente e, então, em Portugal, de uma maneira muito clara. 

 

Mesmo apesar da escolha entre uma peça que poderá agradar a 100 pessoas e a 

500? 

A programação de serviço público deve obedecer a uma lógica que seja contrária 

à da programação para servir o meu interesse enquanto programador. Com os meios que 

tenho poderia ser um programador fantástico, porque obedecia a uma lógica daquilo que 

me daria visibilidade enquanto tal. É muito fácil comprar espectáculos que me dão 

visibilidade enquanto programador, mas essa lógica é contrária à da missão de serviço 

público que tenho vindo a referir. O meu compromisso é trabalhar com dinheiro público 
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e trabalhar para o público, embora num sentido de responsabilidade que não tem a ver 

com dar ao público o que quer. Pode ser alguma presunção querer saber aquilo que o 

público deve ter. 

Presumo que deve ter qualidade e produtos artísticos, em vez de produtos de 

entretenimento porque para isso existe o mercado. 

 

Podia explicar quais são as suas “obrigações” para com os criadores? Existe? 

É a obrigação de respeitar o criador enquanto tal, fazendo com que, apesar disso, 

o criador não se coloque num patamar de que existe apenas porque diz que é criador. O 

que é que quero dizer com isto? Muitas vezes o criador acha que é criador e, portanto, 

tudo aquilo que diz é para ser feito porque é criador e não se submete a qualquer outra 

lógica. O nosso papel é dar espaço para que a sua veia criativa possa transparecer, florir, 

desenvolver-se, mas não permitir que sob a capa da criação artística tudo seja possível, 

nem, por exemplo, possa chegar a um jardim romântico do século XVIII e destruir um 

buxo porque a sua capacidade criativa disse que deve um buraco exactamente naquele 

sítio. Nessa altura, coarctamos completamente a liberdade criativa e dizemos que aqui 

não faz. O nosso compromisso é dar condições para que haja criatividade, um 

desenvolvimento da criação mas também sermos contribuidores para a desmistificação 

do que é o artista. 

 

Dessa forma, a programação é um exercício de crítica? Como se articula com a 

dificuldade de permeabilidade da sociedade vimaranense? 

É, importante. Faz-se como uma constatação de uma realidade e como tentativa 

de combate a uma sociedade que todos nós conhecemos hoje que é completamente 

acrítica, passiva, mediatizada e influenciável pela mediatização. Na “era do vazio”, 

expressão de um autor que gosto muito, Gilles Lipovestky, queremos é combater esse 

vazio. Queremos que as pessoas pensem por si, sejam provocadas e que possam agir de 

uma forma diferente da que está a ser institucionalizada. O grande desafio que temos 

perante o público, é a esperança e a expectativa que o nosso trabalho possa de alguma 

forma ajudar a inverter esta tendência de massificação. Muitas vezes a cultura e a 

massificação da cultura, ainda é o Lipovetsky que diz isto, é feita sob a égide do “menor 

denominador comum”. Nós queremos aumentar o denominador comum, subir o 
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patamar, sabendo que é um trabalho quase inglório procurando alcançar a utopia. 

Embora saiba que por definição não conseguimos, é esse o nosso objectivo. 
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Anexo 2: Entrevista a António Jorge Pacheco, director artístico da Casa da 

Música, Porto 

Entrevista realizada em 19 Junho de 2009, na Casa da Música, Porto 

 

O que é, para si, programar? 

(risos) Desde que estou nesta profissão e sempre que tenho de preencher algum 

formulário numa repartição ou num banco fico calado uns segundos porque nunca sei 

bem o que responder. Quando digo: sou programador, respondem: ah, trabalha em 

computadores. 

Começando pelo macro. Há várias formas de programar, mas sempre trabalhei 

no contexto de instituições. Necessariamente que qualquer instituição, pelo menos desta 

dimensão, tem uma missão, meios para implementar essa missão, estratégia para fazer 

também passar a mensagem dessa missão e depois a sua concretização. Há uma larga 

margem para quem assume a direcção artística ou uma programação e é aí que entra o 

subtítulo do seu trabalho (o exercício de poder).  

Claro que há um exercício de poder, no sentido em que há escolhas, e programar 

começa logo por ser uma tomada de decisões, que são opções. Quando se opta por algo 

quer dizer que se está a deixar de fora milhentas outras hipóteses. Por isso, é 

fundamental que as instituições tenham uma missão muito bem definida, que saibam 

exactamente de que meios dispõem a médio/longo prazo.  

Acontece muito no nosso país que, quando se traça uma linha de programação a 

médio/longo prazo, por variados factores (instabilidade institucional ou dependência do 

poder político, que é por definição efémero) há sempre o perigo de nunca se conseguir 

levar até ao fim e até às últimas consequências esse plano. Nunca se vêm os resultados, 

o que leva a que nunca ninguém seja responsabilizado. Quando se caminha numa certa 

direcção, passado pouco tempo muda o contexto e muda a direcção; nunca se consegue 

perceber se era o plano original que estava errado ou se não teve a possibilidade de ser 

implementado. 

 

Qual é a sua missão na Casa da Música? 
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Devo dizer que aqui na Casa da Música temos uma situação de certa forma 

excepcional no contexto português. Se olharmos para a linha que foi traçada desde 

1999, quando a equipa começou a pensar - concretamente com o Pedro Burmester - o 

que seria o projecto da Casa da Música, vemos já elementos de instabilidade mas 

também de coerência. Olhando para o que foi pensado em 1999 e que se reflectiu na 

programação musical da Porto 2001 – Capital Europeia da Cultura, vemos que foi 

também em função do que seria uma implementação de uma futura filosofia de 

programação da Casa da Música. É evidente que o contexto da Porto 2001 não é o 

mesmo de uma instituição como a Casa da Música – havia algumas iniciativas e linhas 

de acção que eram específicas em relação à Capital Europeia da Cultura -, mas grande 

parte dessa programação e filosofia tinha muito a ver com aquilo que pensávamos que 

poderia e deveria ser a Casa da Música enquanto instituição quando abrisse. 

Com vários momentos de instabilidade, de indecisão e de indefinição, acho que 

podemos dizer com toda a honestidade que há uma coerência, uma constância, uma 

perseverança numa certa linha, sem apelar ao gosto instalado e reconhecido, àquilo que 

se chama o êxito garantido. A Casa da Música foi um projecto de risco até pelo enfoque 

e pela atenção que dá à criação contemporânea, na criação do património para o futuro. 

Por variados motivos, a relação das pessoas do século XVIII ou XIX com a 

música do seu tempo é completamente diferente da relação que hoje a grande maioria 

do público tem com a música contemporânea do nosso tempo. Em todo o caso, há que 

encontrar - e aí poderá estar o maior ou menor talento do quem programa e quem pensa 

– estratégias de sedução para pessoas que não foram educadas ou não estão predispostas 

ao novo. Haverá sempre pessoas que não estão predispostas ao novo e não tem qualquer 

mal; as pessoas têm o direito de ouvir repetidamente o que reconhecem e lhes dá 

conforto, sensação de imutabilidade, de valores, etc.  

Este tipo de estratégia que, por um lado respeita aquilo que é “museu”, o 

passado, o património e, neste caso em concreto, o repertório que se pretende ao mais 

alto nível interpretativo. Mesmo o público não especializado reconhece muito bem uma 

muito boa interpretação de uma orquestra ou músico de outra medíocre. 

 

Nesse sentido, programar é um misto de… 
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É suposto que quem programe conheça o que está a fazer, tenha competência na 

área ao nível do conhecimento do repertório, dos intérpretes e esteja muito bem 

informado sobre as novas realidades e dinâmicas. Deve conhecer muito bem o objecto 

sobre o qual está a pensar e a propor realizar, mas nada disto é científico. Há uma 

grande parte que é meramente intuitiva, que se pode chamar o faro. Há muito disso. É 

um equilíbrio, que nem sempre é fácil, entre corresponder às expectativas de um público 

com gosto mais ou menos conservador.  

Por outro lado, a missão de uma instituição como a Casa da Música reveste-se 

claramente de um carácter de serviço público. O que é o serviço público? Para mim, 

situa-se a dois níveis: garantir a diversidade de oferta, isto é, não excluir o que poderá 

ser o gosto das minorias e garantir que os vários gostos, as várias tendências se sintam 

representadas e proporcionar um bem cultural ao público mais alargado possível. É 

evidente que dentro desta estratégia há fronteiras muito ténues e que nem sempre são 

fáceis de conciliar. Considero que esta função deve ser seguida com perseverança e, por 

vezes, não dá resultados no que respeita à quantidade de público, bilhetes vendidos, 

receitas de bilheteira. Isso faz-se com grandes eventos em estádios. Um outro aspecto 

importante do serviço público é proporcionar um bem cultural a um público o mais 

alargado possível. Como? Subsidiando o preço do bilhete. Se fizéssemos contas ao 

custo de um concerto da Orquestra Nacional do Porto, uma orquestra sinfónica, e 

dividíssemos esse custo pelo número de lugares iríamos ter um preço incomportável. Aí 

estaríamos a trabalhar só para as elites. A partir do momento em que praticamos uma 

determinada política de preços da bilheteira, que claramente não corresponde 

aritmeticamente ao custo real do concerto, estamos a subsidiar o público. 

 

São os programadores que definem a política de preços? 

Não são os programadores sozinhos. O momento de projecção do orçamento 

para os anos seguintes é um processo interactivo. Saber o montante global de que se 

dispõe, que parte desse montante estará à partida garantido – na Casa da Música pelo 

contrato que tem com o Estado português - e quais são as outras receitas variáveis 

(mecenato, receitas de bilheteira). Entra, então, uma parte importantíssima: saber 

orçamentar. Posso ter boas ideias, mas se indirectamente não tiver noção de quanto 

custa realizar essa ideia estarei trabalhar no vazio, será uma mera utopia. 
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A confluência entre um orçamento global, o cálculo de quantos concertos 

poderei fazer com essa verba e uma receita teórica que os concertos devem gerar, 

resulta numa informação global que aponta para um orçamento de gestão. Depois, há 

coisas que são completamente imprevisíveis, aliás se assim não fosse, não teríamos esta 

crise internacional. 

 

Então pelo que me diz, ser programador implica realizar tarefas conotadas com 

uma diversidade de áreas de actividade… 

Para cumprir a missão pode haver propostas de programação muito diversas 

(gestão de equipas, orçamentar, relações públicas, ser criativo). Aí entra o perfil, a 

identidade, a personalidade, mas não tanto o gosto pessoal do director artístico ou do 

programador. Nesta casa é suposto que estejam representados os mais variados géneros 

musicais, mas é impensável que tudo seja feito mediante o gosto de quem programa; (a 

programação com base no gosto pessoal) seria um exercício absurdo de poder.  

Compete a quem concebe a programação, encontrar o justo equilíbrio entre o 

que será a representação dos vários géneros musicais, partindo de dados muito 

concretos e que são inquestionáveis. 

Tendo a Casa da Música quatro estruturas residentes e como a estratégia seguida 

foi a de desenvolver os nossos próprios grupos, resulta que quanto mais se investe 

nessas forças menos meios ficam disponíveis para outros projectos, como por exemplo 

convidar orquestras de fora. Tem sido essa a estratégia, eu sempre concordei com ela e é 

nesse sentido que quero caminhar. 

 

Em maior detalhe, como equilibra a Casa da Música e a sua estratégia? 

A Casa da Música tem uma missão de serviço público, uma grande diversidade 

de propostas musicais com limites que são subjectivos. Podemos questionar se fará 

sentido que a Casa da Música, com os seus próprios meios e orçamento, cobrir áreas da 

música que estão naturalmente abrangidas pelo funcionamento normal do mercado. 

Penso que não e, sendo nós financiados pelo Estado, estaríamos a viciar o mercado uma 

vez que iríamos tirar oportunidades aos promotores privados, que vivem das receitas de 

bilheteira e dos patrocínios. Também não seria correcto e estaríamos a reproduzir aquilo 
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que o mercado já oferece. A nossa missão seria olhar para o que existe e actuar no que é 

mais frágil ou que o mercado não consegue sustentar sozinho. Nenhum mercado pode 

suportar uma orquestra sinfónica, excepto nos Estados Unidos onde há tradição de 

mecenato. Essa não é a nossa realidade económica e cultural. Considero ser nossa 

responsabilidade ficarmos atentos ao funcionamento da cidade e da região para não 

estarmos a reproduzir valências. 

 

Quais são as suas linhas de programação. Os seus eixos. O que articulam? 

Posso falar em valores, que é o que mais me importa. A qualidade não será alvo 

de qualquer compromisso. Só a qualidade é popular, o resto é populismo. Quando 

fazemos um concerto de música sinfónica, o cuidado a ter no programa, na produção, na 

comunicação, na forma como recebemos o público, tem de ser exactamente ao mesmo 

nível, com mesma exigência com que fazemos qualquer outra coisa como um concerto 

de DJ, fado ou música tradicional portuguesa. Também deve ser aplicado o mesmo grau 

de exigência em relação à qualidade dos artistas. Não se pode comparar o que é 

incomparável mas é fundamental o mesmo plano de dignidade e de exigência de 

qualidade entre todos os géneros musicais. 

Por outro lado, está implícito no que disse anteriormente sobre a diversidade. É 

fundamental que se mantenha uma grande margem para a utopia, porque senão este 

torna-se num projecto meramente institucional com esquemas pré-definidos. Uma das 

utopias – que fazem o mundo andar para a frente – e que está no código genético do 

nosso projecto é achar que há muitas pessoas que rejeitam um determinado tipo de som 

ou de música porque não o conhecem. 

A nossa missão é encontrar processos e meios de sedução e de estímulo em que 

essas pessoas venham cá, experimentem ouvir outras coisas e depois decidam. Não 

podemos obrigar ninguém a gostar de algo para o qual não estão predispostas, mas acho 

que faz parte da nossa missão fornecer essa hipótese, ser muito exigente na forma como 

apresentamos esse bem cultural. Temos de ter talento para alimentar a curiosidade 

intelectual das pessoas, porque isso faz parte da vida normal da sociedade e do exercício 

da cidadania. Quanto melhor o cidadão estiver informado, melhor cidadão é. Não estou 

a fazer apologia da educação no sentido de educar os pobres, mas quanto mais 

informada for uma sociedade, será igualmente mais tolerante. 
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Tem notado alterações na sociedade portuense ou, pelo menos, nos públicos da 

Casa da Música? 

Só posso dar o meu testemunho empírico, porque infelizmente não temos 

estudos aprofundados nessa matéria. A observação de quem está aqui todos os dias e vai 

ver a grande parte os concertos é que há uma mudança, que começou há 10 anos. A 

nossa programação musical para o Porto 2001 – Capital Europeia da Cultura aumentou 

a oferta de música contemporânea de um para 100. Até se dizia que iria ser uma 

catástrofe e que ninguém vinha. Com toda a mistificação que se fez a seguir à Porto 

2001 e com todos os defeitos que teve, não aconteceu nada disso. Quem vinha aos 

concertos testemunhou que mais oferta de qualidade gera mais procura. É possível 

comprovar esta constatação pelos números. 

Noutra fase do nosso passado recente, a abertura da Casa da Música, e porque 

aumentamos muito a oferta em todas as áreas, mas sobretudo na música dos nossos dias, 

em que a oferta passou para 200. Lentamente sentimos que há pessoas que reconhecem 

quando uma peça é muito bem tocada. Apesar de poder parecer caricatural, observamos 

que um público mediamente informado tolera melhor uma sinfonia de Beethoven 

medianamente tocada do que uma obra difícil de Pierre Boulez mal tocada. De facto, 

tocar um repertório mais difícil obriga a maior exigência na interpretação. Essa tem sido 

uma das missões do Remix Ensemble. O grupo transformou-se num agrupamento de 

excelência; foi reconhecido primeiro lá fora do que cá, o que é uma situação normal.  

Considero que há cada vez mais abertura dos públicos para ouvirem sons para os 

quais não estavam habituados, para os quais não foram educados. A forma como 

apresentamos certo tipo de obras em determinados contextos e com lógicas temáticas, 

também ajuda as pessoas a terem um espírito mais curioso. A forma como se 

“embrulha” a programação também influencia muito a forma como será recebida. 

 

Qual o papel dos ciclos e dos festivais numa programação contínua? 

Vou dar um exemplo com o festival, ou bloco temático como chamamos aqui 

dentro, mais transversal. No período entre 25 de Abril e 1 de Maio, utilizando como 

pretexto a Revolução do 25 de Abril, fazemos uma proposta em vários géneros 

musicais. Todos os anos o enfoque varia sobre músicas que na própria história da 
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música foram revolucionárias ou obras, compositores e artistas que anteciparam, 

preconizaram ou combateram grandes revoluções sociais. 

Tudo isto é extra musical, está relacionado com a história ou com a sociedade. 

Mas, se sob este desenho conceptual, os conteúdos corresponderem e forem inventivos 

pode criar-se um momento em que as pessoas olham para o festival como um todo e 

sentem curiosidade em vir a um concerto da Orquestra Nacional do Porto e a um outro 

pelo Sérgio Godinho. As pessoas reagem ao estímulo não só de algo que é mais do que 

um concerto único isolado, mas aderem ao que é maior e cria dinâmicas diferentes. 

Um festival é uma concentração no tempo. Em primeiro lugar, facilita a 

comunicação. Uma coisa é falar num concerto em Janeiro sobre determinado tema, 

depois voltar em Março. Outra coisa é pegar no tema e concentrá-lo. Torna a 

comunicação mais fácil. Sempre foi nossa utopia que uma pessoa entre nesta casa 

predisposta a um concerto de música de câmara ou de um pianista famoso veja outras 

pessoas a circular que gostam de outras músicas e até com códigos sociais diferentes 

(vestuário, look) e se sinta tentada a ir ver outro concerto que se passa ao lado. 

 

Qual é a função dos ciclos dentro da programação? 

É contaminar, é irrigar. Neste ano, no contexto do Clubbing, que é um espaço 

que tem uma componente de entretenimento mais forte do que outros, temos vários 

grupos a tocar, vários palcos, vários bares, e criámos um palco para música clássica 

pura. É possível circular às 2h da manhã, após a actuação de um DJ, sentar e ouvir um 

quarteto de cordas. Tem criado reacções extraordinários de pessoas que não 

esperaríamos, até pela sua postura, gosto e padrões de circulação. As pessoas ficam e 

dizem que nunca tinham ouvido. Depende deles voltarem, mas nós demos a 

oportunidade, criámos o momento em que a pessoa se confronta com algo que não 

conhecia. Se daí nascer alguma coisa, melhor. 

 

Essa diversidade, da qual faz tanto gosto e que consta da missão, não poderá ser 

interpretada como dispersão? Estes valores são muito gerais… 

É suposto que o director artístico não deixe que isso aconteça, que tenha o 

controle e uma visão sobre aquilo que deve ser e avalie esse risco. Há sempre esse risco. 
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Não me parece que tenha acontecido até agora e estou à vontade para o dizer, porque só 

sou director artístico desde o início do ano. Tudo o que se passou antes era da 

responsabilidade máxima de outra pessoa, mas a verdade é que, existindo esse risco, 

acho que a Casa da Música conseguiu passar uma imagem de coerência e de diversidade 

e não de dispersão. 

 

Como exemplifica a diversidade e coerência de programação olhando para o 

programa da temporada 2009-2010 (Nota: esta temporada foi ainda delineada pelo 

anterior director Pedro Burmester)? 

Para o próximo ano, não vou reinventar a pólvora. As linhas mestras vão manter-

se porque contribuem de certa forma para a programação actual. Não faria sentido e até 

seria completamente incoerente que houvesse uma inversão para algo completamente 

diferente. Acredito no projecto tal como tem sido desenvolvido e vou tentar dar-lhe 

continuidade. Há coisas que mudam na continuidade, mas não é manutenção de uma 

forma cristalizada. Haverá evolução certamente e aspectos diferentes em 2010. 

A Casa da Música foi pensada com uma estratégia a médio longo prazo, não 

serei eu quem vai alterar esse rumo. É preciso ter condições fortes e levá-las até ao fim. 

Como estou convicto que este é o caminho e no qual o conselho de administração 

também acredita, há uma visão conjunta e coerente. 

 

Perdoe insistir, mas qual é o rumo da programação? Dentro destes que falamos: 

a qualidade, a diversidade, a aposta nos grupos da casa; é a produção própria?  

Cada vez mais a produção própria. Temos uma Orquestra Sinfónica, o Remix 

Ensemble, uma orquestra barroca e um coro. São quatro grupos. Só a orquestra 

preenche quase um terço da programação; é normal que assim seja. 

Para já vão manter-se os blocos temáticos, os concertos têm ainda muito para 

desenvolver e eu identifico-me com eles. A temporada da Orquestra Nacional do Porto, 

que desde que foi integrada na Casa da Música em 2006, tem vindo a melhorar a sua 

performance, a sua competitividade. Uma aposta claramente minha é a da qualificação 

dos grupos, torná-los mais competentes e mais atentos à realidade. A integração da 

orquestra sinfónica no contexto de uma programação da Casa da Música também 
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implicou um enorme aumento da música dos nossos dias no seu repertório. É a nossa 

filosofia e o público, de ano para ano, tem aumentado. 

Pensamos que é possível fugir a lógicas óbvias de repetição das obras 

“mainstream” que agradam a um público mais alargado. Estas lógicas funcionariam se 

pensássemos a Casa da Música a dois, três anos. Mas se estivéssemos a repetir 

anualmente a 9.ª de Beethoven ou a Carmina Burana, dentro de três anos as pessoas já 

não podiam ouvir as mesmas obras. Tínhamos de começar a abrir já novos caminhos, o 

que tem funcionado. Com esta linha de acção e diversificação do repertório, com a 

introdução de obras que a grande maioria das pessoas não conhece, temos aumentado de 

ano para ano o público que vem aos nossos concertos. 

 

Como é que descreveria o vosso público? 

Vou dar o exemplo do ciclo da ONP a título demonstrativo da programação da 

orquestra, em que temos três ou quatro grandes ciclos. O ciclo das sextas-feiras está 

claramente identificado com o grande repertório clássico-romântico, as grandes obras de 

repertório e os grandes compositores para piano (Beethoven, Brahms, Prokofiev, 

Tchaikovsky…). As pessoas sabem, quando compram um bilhete ou assinatura para a 

ONP à sexta-feira, exactamente o que vão ter e um certo tipo de público na sala. 

Quando temos gente de fora, que observa o nosso público, invariavelmente dizem-nos 

que temos um público muito jovem, mesmo quando comparados com outras salas 

semelhantes na Europa. O tipo de programação da sexta-feira, mais clássica, com sons 

mais reconhecíveis, terá um público mais conservador e – porque os bilhetes são mais 

caros – com maior poder de compra. 

Um segundo ciclo da ONP é realizado ao sábado, a que chamamos “o ciclo 

Descoberta”. Estamos a introduzir novos repertórios, temos tido sempre compositores 

na direcção ou fazemos encomendas. Ainda no início do ano escolhemos sempre um 

compositor que tem maior exposição em termos de interpretação da sua obra.  

Um terceiro ciclo é feito aos domingos ao meio-dia e assenta numa repetição de 

parte do programa de sexta-feira. Os concertos são mais curtos e destinam-se a um 

público completamente diferente do dos ciclos anteriores: famílias. 
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Temos ainda um ciclo especial que, por várias razões não se enquadra nos 

anteriores. Poderá ter uma direcção cénica ou ser com projecção de filme. Nessas 

sessões temos os vários públicos.  

Por outro lado, se virmos os concertos da Orquestra Barroca da Casa da Música, 

apesar de haver uma margem que é sempre a mesma, já tem um público muito diferente. 

Um concerto do Remix, terá uma margem que pessoas que vêm à ONP e à Orquestra 

Barroca, mas tem um público muito diferente. Há muita gente que se conheceu aqui, 

cruzam-se duas vezes e começam a falar.  

O essencial é a música, mas o ideal é a dinâmica social. Quanto melhor 

ouvirmos as pessoas e mais conforto lhes dermos aqui na Casa, não é só a música que é 

fundamental, devemos ir mais longe. Esta atitude tem criado à volta da Casa da Música 

uma dinâmica especial e que extravasa aquilo que é só música. 

 

Por diversas vezes, o António Jorge falou da continuidade e até daquilo que 

decidiu em conjunto com Pedro Burmester. O que trouxe da experiência das suas 

funções antigas (de coordenador de música clássica) para as actuais? 

Trouxe um conhecimento da gestão corrente do dia-a-dia e da “máquina”; era 

uma responsabilidade diferente. Contudo, pelo modo como trabalhamos, a programação 

nunca é feita unicamente por uma pessoa. É sempre num espírito de trabalho de equipa, 

de discussão, em que estão à mesa seis ou sete pessoas, não só os coordenadores de 

música clássica, mais os maestros que colaboram com os grupos. Discutem-se os 

problemas abertamente e todos podem trazer as suas ideias. É isso que torna a nossa 

programação tão rica: resulta do contributo de muitas pessoas e de muitos pontos de 

vista. O director depois tem de fazer a sua lista e tomar decisões. 

Herdei uma equipa muitíssimo competente, que vestiu a camisola da Casa da 

Música e assimilou a sua filosofia ao longo dos anos. Esse contributo é fundamental, 

sem o qual nada disto seria possível.  

 

O António Jorge Pacheco pertence à Réseau Varèse e a Casa da Música está na 

rede europeia de jazz e recentemente aderiu à europeia de música antiga. O que lhe 

trazem as redes? 
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A palavra “internacionalização” mais tarde ou mais cedo teria de vir à conversa. 

Eu vejo da seguinte forma: não é um objectivo ser internacional, até porque seria 

completamente desprovido de sustentação. Para um artista a internacionalização é 

sempre o resultado de um trabalho, é o reconhecimento de um trabalho. É evidente que, 

se estivermos a fazer coisas excelentes e não conseguirmos comunicá-lo, ninguém sabe 

que existimos. Só nesta área e na Europa há centenas de orquestras; o mais importante é 

fazer bem.  

A partir daí, a forma como interagimos e comunicamos com o contexto 

internacional, conseguindo mostrar o que estamos a fazer e atrair pessoas cá é (passo) 

seguinte. A participação nas redes – networking – é essencial; senão estamos a fazer a 

melhor coisa do mundo e ninguém sabe. Por outro lado, se o que tivermos para mostrar 

não corresponder às expectativas não adianta grandes campanhas de marketing. 

A participação nas redes funciona a vários níveis: troca de experiências, permite 

saber o que estão os outros a fazer; ter colegas com quem discutir assuntos; trocar 

ideias, por vezes recupero aspectos levados por outros colegas e transformo-os.  

As redes têm missões diferentes. Algumas funcionam mais como fóruns de 

debate durante um ou dois dias, o que já por si é útil. Durante os dias da conferência 

internacional os colegas almoçam, jantam e falam entre si. Outras são muito mais 

operativas, como é a Réseau Varèse, que tem um programa de acção e financiamento 

próprio da União Europeia. A Réseau Varèse estimula a co-produção. Temos dezenas 

de projectos muito concretos nesse contexto e, como é financiado pela União Europeia, 

implica o princípio básico de colaboração transnacional, o que tem induzido a que 

circulem artistas, críticos, profissionais no contexto europeu que de outra forma não 

teriam passado por cá. São os nossos melhores embaixadores. O reconhecimento 

começa por aí, pelas elites. 

 

O Remix Ensemble começou a circular mais no âmbito da Réseau Varèse? 

A carreira internacional do Remix Ensemble, embora mais modesta do que é 

agora, já tinha começado antes. Aliás, o convite que me foi dirigido para participar na 

rede foi muito fruto do reconhecimento do Remix Ensemble, que já tinha alguma 

exposição e reconhecimento. Não podemos negar que desde que a Casa da Música 

passou a ser membro, e em três ou quatro anos, tendo-se transformado num dos 
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membros mais activos, deu um impulso enorme à velocidade do Remix e à quantidade 

de projectos e de concertos que passou a fazer. O Remix faz, neste momento, mais 

concertos fora do que na Casa da Música, o que é notável. 

 

Em todas as redes assume uma posição activa como participante? É sempre com 

uma aposta na internacionalização? 

O facto de sermos membros activos da Réseau Varèse tem trazido 

financiamentos extra à Casa da Música, porque os projectos são co-financiados pela 

União Europeia.  

O aspecto económico também conta, pois permite-nos diversificar. Por exemplo, 

a produção de ópera implica uma série de custos de arranque do projecto - construção 

de cenário, encenador, luzes, tempo de ensaio - que, se for partilhado e rentabilizado em 

quatro ou cinco representações em várias cidades europeias, faz descer o valor que teria 

de ser dispendido. É economia básica e toda a gente quer fazer, mas conseguir 

concretizá-la é outro passo. O facto de fazermos uma encomenda a um determinado 

compositor e conseguimos (três) parceiros que se juntam a nós e dividem o que seriam 

os honorários do compositor, permite com o mesmo orçamento encomendar mais 

quatro. 

Além da repercussão económica positiva, há o facto tão ou mais importante de 

contribuir para o prestígio da Casa da Música no exterior. Quando abrimos um 

programa de uma sala de concertos até nas mais prestigiadas do Southbank (Londres) e 

ver lá que a obra foi encomendada por nós. As pessoas vêm o nome aparecer em 

contextos de grande credibilidade e criam expectativas. Neste momento, a imagem que 

a Casa da Música tem junto de músicos, compositores, maestros e outras salas é mais do 

que posso imaginar. É uma realidade com a qual me confronto sempre que me desloco. 

As pessoas têm uma ideia do que se faz aqui e cada vez mais vêm cá devido a essa 

curiosidade. Esta dinâmica cria impactos que vão muito além da Casa da Música, é a 

cidade. 

 

Considera que tem alguma característica que o distingue na sua programação, 

um “toque” seu? 
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Nunca aceitar caminhos óbvios; pensar sempre se há outro caminho. Não quer 

dizer que haja uma vontade minha de ser original a toda a força. Tento, antes de tornar 

uma decisão, pensar se há outras vias e questionar tudo. Muitas vezes vou arriscar algo 

que sei que faz sentido, que é relevante, que pode ser inédito aqui, mas no momento que 

estou a pensar não tenho a certeza se vamos conseguir passar a mensagem para o 

público. Já vi em muitos locais - e não só cá - espectáculos de uma altíssima qualidade 

com 20 pessoas na sala. É trágico, mas não vai ser isso que nos deve condicionar da 

próxima vez não os fazer. Felizmente aqui tem corrido bem. Por vezes, apostas mais 

arriscadas até correm melhor do que outras como “isto são favas contadas”. 

 

Está relacionado com o esforço de comunicação com o exterior? 

Naturalmente, mas se a programação não incluir uma estratégia de comunicação 

torna-se incomunicável. A programação é construída por muitas cabeças, ideias e 

contradições. A programação da Casa da Música orgulha-se de um olhar atento poder 

descobrir vários fios condutores, vários níveis de interpretação. Considero que tem esta 

riqueza de suscitar a curiosidade intelectual. 

 

Ao construir a programação “vê” (imagina): como é que isto pode ser contado? 

Penso que é e deve ser assim. Por um lado, se tivermos festivais, mas 

monotemáticos, pode funcionar bem ou muito mal. Por outro lado, se tivermos um 

único fio condutor numa temporada de 160 concertos, com várias linguagens musicais, 

poderá ser um desastre se uma parte das pessoas não se identificar com aquela ideia. 

Seria um exercício de poder da parte do programador: encontrou um fio 

condutor que acha que é explicação para tudo, é o seu e quer impô-lo aos outros. Seria 

absurdo e empobrecedor. Há vários fios condutores. É difícil por vezes comunicá-los 

porque se sobrepõem e cruzam, mas isso tem permitido alguma eficácia na nossa 

comunicação e na forma como os media, na minha perspectiva, apreendem a nossa 

programação. Por exemplo, temos dois, três ou quatro concertos por semana. É 

impossível que cada concerto per si tenha uma notícia ou entrevista. Por isso, contamos 

uma história e temos várias aproximações possíveis. Num dia é a página de Cultura que 

pega, noutro dia é a página da Sociedade, ou então esgotamos as hipóteses de 

comunicação. Devemos ter a capacidade de contar histórias, até com aspectos 
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extramusicais, como o “Música e Revolução”, outras vezes com aspectos unicamente 

musicais, como um recital do Sokolov. Um festival como “Música e Revolução” tem de 

contar histórias e estas até são interessantes, mas um recital do Sokolov pode só valer 

pelo seu lado musical e é extraordinário.  

Não há equipa de marketing que consiga desenhar uma estratégia de 

comunicação possível em cima de algo não comunicante. Tem de nascer logo no 

momento da programação. 

 

Pode-me contar então a história do próximo ano de programação?  

É extemporâneo (risos). Escolhemos, desde 2007, um país ou região para ser um 

dos fios condutores da nossa programação. O país-tema em 2010 será a Áustria, que é 

um dos países que o cidadão comum mais rapidamente associa à música. Por outro lado, 

interessa-nos que o país tema não se esgote e não domine nenhum dos pilares da nossa 

programação. Seria muito fácil fazer uma temporada inteira da ONP só com música 

austríaca, mas seria excessivo e inadequado. Pela lógica das coisas, a Orquestra 

Nacional do Porto e o Remix Ensemble vão ter uma presença forte da música austríaca. 

Além disso, há dinâmicas fortíssimas na música de bandas e de cultura urbana, DJ, 

electrónica, multimédia, o que nos interessa muito. O Clubbing vai ser frequentemente 

alimentado pelos DJ austríacos, porque há uma oferta enorme, variada e muito 

interessante, muito criativa. Também o jazz é muito forte em Viena, onde há um foco 

espantoso de criatividade. 

Este ano (2009) o país-tema é o Brasil; um país riquíssimo tanto na música como 

cultura, mas também sabemos que a representação do Brasil no repertório da Orquestra 

Nacional do Porto, Remix Ensemble ou Orquestra Barroca é diminuto. O tema Brasil 

estará muito mais representado na world, jazz, música tradicional e música popular.  

Tentamos que, de ano para ano, haja uma espécie de alternância entre a 

influência do país-tema em certas áreas da programação. A ideia é criar um certo 

equilíbrio. A Áustria é para nós fascinante, não só na música clássica. É dos países mais 

conservadores da Europa Central mas foi onde se geraram mais rupturas do ponto de 

vista cultural e artístico, mais movimentos de vanguarda. É um país paradoxal. Freud 

tinha de nascer num contexto vienense. A música clássica é uma invenção austríaca com 

tudo o que tem de ruptura. A Segunda Escola de Viena, com o dodecafonismo e que 
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domina a música contemporânea (Schoenberg, Berg e Webern) ,é uma criação vienense. 

A Casa da Música representa sempre na sua programação o que é a tradição, o 

património, e as vanguardas, a prospecção de futuro. 

Vamos desenvolver um trabalho feito até agora. A Orquestra Nacional do Porto 

vai alargar o âmbito da sua actuação e apresentar-se cada vez mais fora da Casa da 

Música, nomeadamente em Lisboa e em pontos estratégicos. Estava desenhado para ser 

assim e em 2010 será muito visível. O outro dado que já podemos apontar é o aumento 

do número de concertos do Remix Ensemble fora de Portugal, que vai ser maior do que 

o número de concertos feitos na Casa. Outro facto é o primeiro ano de actividade do 

coro. Nasce em Outubro deste ano, mas em 2010 já tem uma temporada para a qual se 

pode olhar. Um grupo musical faz-se com pessoas concretas. Fizemos audições, os 

cantores estão escolhidos mas só quando começarem a trabalhar juntos é que veremos o 

rumo que poderá tomar. 

 

O repertório já está escolhido? 

Em grande medida, mas com cautelas. Estar a pensar uma programação para um 

grupo que ainda não existe é um exercício difícil mas há formas de o fazer. No final de 

2010 vamos perceber melhor o que é o projecto do coro que, sem existir, já tem 

convites para sair. Nunca ninguém ouviu o coro cantar, mas já tem várias propostas. or 

um lado, este facto resulta do nome da Casa da Música; por outro lado, da força do 

nome do director-musical, Paul Hillier, de tal maneira reconhecido que induz esse tipo 

de abertura. Estou a por algum travão porque acho que primeiro devemos fazer bem o 

trabalho de casa e tornar o projecto sólido. 

 

Disse-me que uma das suas características é nunca aceitar caminhos óbvios. 

Acredita que a sua programação tem um cunho de autor ou isso confere-lhe o cunho de 

autor? 

Tenho um cunho de autor, tenho. Um gosto é um gosto, mas insisto que a 

programação da Casa da Música é feita com muitas contribuições. Compete-me depois 

fazer a síntese e tomar as decisões finais. 
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Vou colocar-lhe uma situação teórica: está “empatado” entre dois grupos que 

preenchem as mesmas condições para o que quer dizer naquele “buraco” da 

programação, com os mesmos custos, com as datas disponíveis. Nessa situação, o que o 

faria escolher um grupo em detrimento de outro? 

Para ser sincero, não me lembro de nenhuma situação concreta dessas. No plano 

teórico, que é o que interessa, como é que resolveria essa questão? Em termos de 

igualdade, de qualidade, de prestígio e de custo idêntico, escolho um grupo que do 

ponto de vista e estruturante e da estratégia de futuro seja mais interessante para nós. 

Imagine que a dada altura estou interessado em desenvolver uma linha ou 

porque é um certo país ou compositor. Para além do concerto que o grupo vai dar, que 

mais posso tirar dali do ponto de vista estratégico? Às vezes é táctica pura. 

 

Não entra o gosto? 

Não, o gosto é numa fase anterior a esta escolha de um ou outro projecto. 

 

Então, nesse sentido, a programação não é uma crítica no sentido estético? 

Passei pela situação de estar em dúvida entre dois grupos, com as mesmas 

condições, perfil, qualidade, só que um dos grupos vinha com um solista ou maestro que 

me interessava especificamente para dirigir um dos grupos (da Casa da Música). 

Escolho esse grupo porque me interessava ter uma oportunidade para lhe falar no nosso 

projecto; o que é sempre difícil sem um contacto pessoal. Uma coisa é essa pessoa vir 

cá através do agente para dirigir a ONP, o Remix ou a Orquestra Barroca; outra coisa é 

essa pessoa vir cá, perceber o contexto da Casa da Música, onde tudo corre bem. É 

evidente que o campo que fica aberto para uma colaboração com esse artista.  

O interesse estratégico num determinado artista com vista a outras colaborações 

pode ser um dos critérios mas poderia enumerar muitos outros. É uma decisão tomada 

com base em factores que não estão relacionados apenas com um concerto em concreto. 

Tentamos, quando é possível e quando o tempo permite, que a vivência dos artistas que 

nos visitam seja mais do que uma simples passagem pela Casa da Música; que vejam a 

cidade, vão a um restaurante ou tomar um café à Foz, porque é um cachet natural. 
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Conseguimos que grandes artistas regressem, não só pagando a tempo e 

correndo tudo bem, mas porque fica essa memória afectiva. Não conheço nenhum 

artista que tenha cá vindo uma vez e que tenhamos querido que ele cá voltasse e ele não 

viesse; por vezes volta em condições financeiras melhores do que na primeira vez, o que 

também não é despiciente. Dar atenção aos artistas, estar com eles, acompanhá-los e 

ouvi-los cria uma vontade de memória afectiva pela cidade e pelo projecto. Alguns 

artistas chegam e não querem saber de mais nada: hotel, ensaios, concerto e no dia 

seguinte apanham o avião de regresso. Não sabem onde estão, não se lembram. Esses 

têm o seu espaço. A outros, porque já conhecemos, procuramos propiciar o melhor 

momento possível. 

 

Trabalha com quanto tempo de antecedência? 

Neste momento estou com os esboços para 2012, três anos. 

 

Há alguma relação da comunidade portuense com a sua programação no 

momento em que esta é delineada? 

Não necessariamente. O primeiro critério para a escolha do país tema é musical. 

Se for baseado numa decisão política ou de afinidade, como geminação de cidades, o 

conteúdo pode ser completamente desinteressante. O meu critério é musical, porque o 

que fazemos aqui é música, não é diplomacia. Esses factores depois contam a vários 

níveis. Quando é a nossa relação, à primeira vista, para a escolha dos países nórdicos? 

Depende da forma como olhamos: do ponto de vista musical os países nórdicos foram o 

exemplo, sobretudo no século XX, de como uma educação musical séria pode 

transformar uma sociedade, um exemplo que nos interessava pelo seu simbolismo; tal 

como nós, são países periféricos em relação ao centro da Europa.  

O Porto é uma cidade relativamente do Sul, em relação à Europa, mas onde há o 

sentimento de pertença ao Norte. O facto curioso é que quando o programa Focus 

Nórdico foi apresentado na Suécia, eu tive de contar a história perante os jornalistas. 

Este foi o aspecto em que mais pegaram e deu títulos nos jornais suecos. A divulgação 

na imprensa criou uma ligação que quase não existia. Acharam curioso que um 

meridional lhes fosse contar a história de uma cidade no Sul da Europa que acha que é 

do Norte. A comparação não é óbvia mas foi importante, em termos estratégicos, este 
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nosso salto em relação ao centro da Europa. Tenho a certeza que há nas elites um novo 

olhar sobre as pessoas ou deste núcleo do universo da música em relação ao Porto e à 

Casa da Música. 

 

Qual é o seu orçamento anual? 

O orçamento anual para programação ronda os três milhões e 900 mil (euros). O 

orçamento global da Casa da Música deve andar perto dos 16 milhões de euros, que 

inclui manutenção e ordenados de 170 pessoas.  

A fundação Casa da Música é privada mas o Estado é um dos membros 

fundadores; tem um Conselho de Administração, um conselho de fundadores. Penso que 

a contribuição é: 70 por cento do Estado, 30 por cento de receitas próprias. 

O meu interlocutor é o Conselho de Administração, com quem tenho relações 

cordiais. 

 

O programador está obrigado a algum resultado ou os resultados pesam de 

alguma forma nas suas decisões? 

Tem de pesar porque sou responsável pela gestão de um orçamento. Não posso 

chegar ao fim do ano e gastar mais do que temos para programar, essa é uma das 

responsabilidades maiores, sou co-responsabilizado nesses resultados. A minha grande 

responsabilidade, e cai inteiramente sobre mim, é fazer o orçamento para a 

programação. 

 

A sua programação é de alguma forma influenciada pelas políticas culturais 

nacionais? 

Não sei se há políticas culturais nacionais, tenho alguma dificuldade em 

responder a isso. 

 

Qual o seu poder? 

O meu poder é a minha responsabilidade, uma coisa sem outra não existe. 
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Qual é a relação entre produção própria e acolhimento na vossa programação? 

Estou só a falar do que é a programação, mas se aí metermos o Serviço 

Educativo, que produz quase tudo são centenas de actividades por época, entre 

workshops e espectáculos. Aí a componente de produção própria é de quase 100 por 

cento. 

Uma das prioridades máximas a médio prazo é a qualificação dos grupo internos 

e alargar o âmbito da nossa actuação; defendo que todos os nossos grupos têm de ter 

vocação para descentralizar a sua actividade porque a Casa da Música não sai deste 

edifício mas o resto tem de ser móvel. Como disse, a área de influência da Casa da 

Música será alargada em 2010; somos uma Fundação nacional. 

Manter os critérios de qualidade e diversidade. É muito vago dito assim, mas na 

realidade é muito concreto porque orienta sempre, baliza a nossa direcção e as nossas 

decisões. 
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Anexo 3: Entrevista a Américo Rodrigues, director artístico do Teatro 

Municipal da Guarda 

Entrevista realizada a 3 Junho de 2009, no Teatro Municipal da Guarda 

 

Como é o seu programador ideal? 

Não há programadores ideais. Todos farão o melhor que sabem, todos farão o 

trabalho que corresponde a uma certa ideia de programação, mas como não há pessoas 

ideais, também não há programadores ideais. Há sempre muitas fragilidades e muitas 

potencialidades. Penso que se programa em função de uma ideia de programação. 

O programador tem de saber para quem trabalha, com quem trabalha e definir 

depois uma linha orientadora (exemplo: programar um espaço) para esse espaço. No 

caso do Teatro Municipal (da Guarda) definimos que iríamos desenvolver actividades 

em determinadas áreas artísticas (teatro, música, cinema, bailado ou dança) e que 

queríamos chegar a todos os públicos, não ao mesmo tempo obviamente. Portanto, 

definimos uma programação que envolvesse várias áreas para cumprir o objectivo de 

chegar a públicos diversificados.  

Por outro lado, também escolhemos a qualidade do que proporíamos como 

norma orientadora. Não podíamos programar de forma provinciana, mas de forma 

cosmopolita. Depois, como isto se executa na prática, é uma luta diária, nomeadamente 

na relação que se estabelece com a comunidade. Porque o programador, ideal ou não, 

tem de conhecer profundamente a comunidade para a qual trabalha. 

No caso daqui, definimos que não era só a cidade, Guarda, onde está instalado o 

teatro, mas toda a região Centro prioritariamente e para os nossos vizinhos espanhóis. 

Portanto, é normal que a nossa programação reflicta de alguma forma estas orientações: 

temos de chegar a determinados públicos, temos uma relação intensa com a comunidade 

onde nos envolvemos e para isso temos de a conhecer. 

 

Como fomentam as relações com a comunidade? 
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Tivemos sempre a necessidade de uma intensa relação com o meio e então 

criámos um Serviço Educativo, que promove essa mediação com o público, 

nomeadamente as crianças, a quem dirigimos muitas das nossas acções, mas também 

idosos e o que chamamos de público marginalizado. O Serviço Educativo, neste 

momento, ultrapassa a parte dos espectáculos. A minha ambição é que o Serviço 

Educativo seja a prioridade e depois venham os espectáculos formais.  

Temos também uma relação com grupos, agentes culturais e a comunidade, com 

a qual fazemos anualmente um grande espectáculo em que participam cerca de 400 

pessoas, entre escritores da cidade para elaborarem o guião, actores, músicos, bailarinos.  

Temos ainda um projecto, chamado Inside Out, que visa trabalhar com públicos 

que não querem ou que estão afastados por opção própria do teatro. Não vêm ao teatro, 

mas nós vamos trabalhar com eles à cadeia, ao instituto de reeducação, a uma aldeia 

SOS, a um centro psiquiátrico, com imigrantes. O trabalho resultante desse projecto 

com uma comunidade rural estreia-se cá amanhã (04/06/09). A comunidade traz o seu 

som, o som do quotidiano, o som do trabalho para apresentar. Claro, isto vale mais 

como processo do que como espectáculo final. 

O Serviço Educativo, o Inside Out e os espectáculos comunitários, cujos títulos 

dos dois últimos foram Guarda: Paixão e Utopia e outro Guarda: rádio memória, são 

exemplos de um continuado esforço de aproximação à comunidade. 

 

Estes projectos destinam-se a formar públicos? 

Não é só formação, é também criação. O Serviço Educativo promove 

variadíssimas actividades de formação de públicos e, às vezes, de formação técnica e 

especializada, mas interessa a questão de envolver as pessoas para sentirem que este é o 

seu teatro. Nesse sentido, estamos sempre a desenvolver o conceito. Uma das últimas 

ideias, lançada há 2 ou 3 dias, resultou da descoberta de uma espécie de actores sem 

grupo, pessoas que gostavam muito de teatro e não têm grupos nem se organizam. 

Desafiei essas pessoas para se organizarem à volta de um projecto de trabalho 

assumidamente amador e fazerem teatro usando as nossas instalações e meios. 
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Pode contar-me como foi o processo de concepção do Teatro Municipal da 

Guarda e em que circunstâncias se deu a sua entrada no projecto? 

Este teatro resulta de uma necessidade sentida no meio, porque aparece 

naturalmente. Na sua origem não esteve uma situação do género: uma autarquia 

descobre que há um fundo para construir teatros e decide aproveitá-lo sem ter projecto e 

sem o meio sentir essa falta. Foi precisamente ao contrário. Havia uma programação 

contínua ao nível cultural no Auditório Municipal, programado por mim enquanto 

coordenador de um núcleo de animação cultural. Este núcleo trabalhava com as 

comunidades. O teatro surge numa sequência lógica e como resultado de um grande 

esforço de dinamização da Guarda. Eu vim continuar o que tinha iniciado, há 12 ou 14 

anos, com um trabalho insistente de promoção e criação cultural. Este teatro surge como 

emanação; algo que os criadores locais e o público sentiam como falta. O auditório que 

utilizávamos anteriormente tinha muito poucas condições do ponto de vista técnico, 

uma plateia muito reduzida (150 pessoas) e impossibilidades várias: não se podia fazer 

dança, nem grandes orquestras, muito menos ópera. As pessoas começaram a reclamar 

que o trabalho não se podia desenvolver.  

No desenvolvimento do trabalho de animação cultural muito consistente e 

também definido politicamente, porque a Câmara da Guarda tem definido nos seus 

documentos estratégicos que a cidade deve fazer uma aposta prioritária na área da 

cultura, ou seja, entende a cultura como motor de desenvolvimento, o teatro surge de 

uma forma absolutamente normal. 

 

Qual a sua relação com a autarquia?  

Sou um funcionário da câmara mas estou em regime de requisição na empresa 

municipal CulturGuarda. A relação é pacífica; a autarquia respeita-nos e apoia-nos. 

Nunca pôs em causa a programação, antes pelo contrário, só estimula.  

 

É uma relação de cooperação ou de dependência? 

Era uma relação de dependência económica e agora é uma relação de 

cooperação do ponto de vista artístico, porque fazemos variadas actividades em 

conjunto. O Inside Out só é possível porque existe o suporte financeiro da câmara. Há 
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uma cooperação que, apesar de não muito activa no sentido de passarmos tempo em 

reuniões, é latente e diária. 

 

Qual o seu grau de liberdade de escolha para a programação? 

Total liberdade. Respondendo à questão inicial: o programador ideal é aquele 

que tem liberdade de escolha total. Eu não tenho nenhum tipo de constrangimento de 

carácter político e mesmo económico porque claramente sei à partida quanto dinheiro 

tenho. Um programador tem de saber quais as verbas e meios à sua disponibilidade. 

 

A sua função depende de certos resultados de público? 

Não, não, apesar de eu ter esse aspecto em conta, preocupo-me com a reacção do 

público e se há ou não público. 

 

Como considera que a população da Guarda que não vem ao teatro vê o TMG 

(Teatro Municipal da Guarda)? 

Não faço a menor ideia. É verdade que sentimos necessidade de ter um olhar 

mais científico sobre nós. Não foi possível até agora ter um estudo dos públicos, bem 

feito, por uma universidade, apesar de já termos tentado. A verdade é que não temos 

dinheiro para fazer esses estudos e o Ministério da Cultura também não faz. Temos de 

arranjar forma de os fazer urgentemente, mas em associação com outros teatros. Seria 

muito interessante saber como é que o público olha para nós, especialmente o que não 

vem cá. O público que vem responde em todas as sessões a pequenos inquéritos como: 

onde soube da informação, o que acha do espectáculo, do ambiente do teatro. Estamos 

sempre preocupados com o feedback, mas são pequeníssimos aspectos.  

Claro que tenho “intuições”, ou melhor, faço deduções a partir do que vejo na 

imprensa, nas conversas e estou muito preocupado com isso.  

Definimos variadas linhas orientadoras quando concorremos ao subsídio para a 

criação do teatro, no âmbito da chamada Rede Nacional de Teatros e do Plano 

Operacional de Cultura. Por exemplo, um traço do carácter ou da identidade deste teatro 

é ter uma preocupação com Espanha, querer colaborar na difusão de espectáculos 
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provenientes de Espanha e cooperar com os nossos vizinhos espanhóis. Esse é um dos 

pontos fortes da identidade deste teatro, que é da fronteira, da chamada raia, uma vez 

que estamos a 40 quilómetros da fronteira. Nesse aspecto, o Teatro Municipal da 

Guarda é em tudo diferente de todos os outros teatros do país. 

Passámos a ter parceiros em Espanha, pois integramos a Red de Teatros de 

Castilla y León, e eu participo na assembleia de programadores da rede. Decidimos o 

que vamos trazer, desde que estejamos de acordo. Nada é obrigatório, nada é decorrente 

de qualquer assinatura de protocolo, ou seja, se eu não quiser determinado espectáculo 

não trago e mais nada.  

Há vantagens em trazer alguns espectáculos porque a Junta de Castilla y León 

paga 60 por cento dos cachets. Isto é um exemplo para Portugal! A Junta de Castilla y 

León, que é um Governo Regional, implica-se na circulação dos seus criadores e 

intérpretes, seja na área da música erudita, teatro ou dança. Eu tendo a programar mais 

teatro porque a rede de teatros, não sei porquê, privilegia o teatro em detrimento da 

música.   

 

A língua não é um problema neste intercâmbio? 

Para nós não, mas para eles é um problema. A experiência de apresentação de 

espectáculos aqui tem sido muito estimulante mas o inverso, no sentido de os grupos 

portugueses se apresentarem em Espanha, já encontra imensas dificuldades por causa da 

língua. 

Crescemos a ouvir falar espanhol; ouvíamos rádio e televisão espanholas. Neste 

caso, a língua castelhana não é um problema, mas se for em Lisboa talvez possa ser um 

problema. Por isso é que os programadores têm de ser um bocadinho diferentes e ter 

atitudes diferentes, não é? Cada teatro determina a sua programação em função de 

vários parâmetros. 

É capaz de haver pessoas que não vêm, mas porque o assunto não lhes merece 

atenção. A recepção varia de espectáculo para espectáculo. Tenho a certeza que não é 

pelo facto de serem espanhóis; até pode ser estimulante porque é outra cultura, outra 

forma de fazer, o que pode ser um bom desafio. A ideia é habituarmos o nosso público a 

ser curioso. Por exemplo, no sábado, foi apresentado um espectáculo de marionetas 

francesa, um workshop inglês e um inventor francês. Amanhã será um catalão. Para 
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mim é muito interessante. Um ponto muito forte do teatro da Guarda é estar na 

província, ser da província com uma forte ligação à terra, mas ser cosmopolita. Poder 

apresentar um ciclo de festival de jazz em que quatro são americanos ou da Dinamarca. 

Existe, aliás, uma participação estrangeira muito forte na nossa programação. 

 

É a característica mais forte que aponta ou distintiva do teatro da Guarda em 

relação aos restantes? 

Seguramente é a nossa ligação com Espanha porque não há outro teatro 

português que integre a Red de Teatros de Castilla y León, com este tipo de relação e 

que concorra a apoio europeu com projectos comuns. Nós temos um programa chamado 

“Redes Escenicas”, de cooperação transfronteiriça e que até inclui co-produções, em 

que os actores falam português e espanhol no mesmo espectáculo. Também 

organizamos festivais em conjunto, como o Festival de Blues Béjar | Guarda. No início 

fazíamos uma junção de coisas, mas agora discute-se também a programação. O festival 

apresenta-se no mesmo cartaz, com grupos que se tocam aqui e lá; é mesmo um sistema 

de cooperação. 

 

Qual é a sua marca autoral? 

Os outros é que deviam dizer isso, mas claro que há marca autoral. Sou dos que 

acredita que fazer um trabalho de programação é uma autoria, no sentido em que o 

programador é um autor. A maneira como liga as coisas, a maneira como cria sentidos e 

não só sentido, a maneira como contamina as actividades ou como as actividades se 

contaminam deve ter a marca de um autor. 

A minha, dizem, é uma tendência para programar coisas vanguardistas na área 

da música e na área da palavra, na utilização da palavra, da parte de poesia sonora, 

spoken-word e um interesse muito especial pela performance. Organizamos festivais 

que têm seguramente essa marca, como o Ó da Guarda (das novas músicas) ou o 

Dizsonante (dedicado à palavra). Estes festivais só poderiam ser no Teatro da Guarda 

por causa de mim, dizem as outras pessoas.  

O meu esforço é ter variedade, ter uma programação de grande público, sempre 

com a exigência da qualidade. Coisas que mobilizam como a ópera e o bailado e, no dia 
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seguinte, ter algo completamente diferente, como o músico que actuou ontem, Jacques 

Dudon, que inventou um instrumento de transformar a luz em som através de uns discos 

de acetato a que chama fotosónicos.  

A mais interessante característica da programação do teatro da Guarda é, na 

minha perspectiva, ter a possibilidade de promover iniciativas diversificadas, que 

coexistem no mesmo espaço, que muitas vezes se interpelam. Eu não faço o que seria 

expectável, como dizer: é na Guarda, então vamos reduzir isto a um denominador 

comum medíocre. 

 

Então a programação que tem nesta temporada é a programação ideal? 

Nem há modelo, nem há programação ideal. É a programação ideal em relação 

ao orçamento que eu tinha e convém dizer que gostaria de ter o dobro. Temos um 

milhão de euros e eu gostaria de ter dois milhões. A programação foi muito reflectida e 

corresponde a uma oferta diversificada. Insisto nessa ideia. Tem jazz, blues, teatro, 

dança. Em todos os trimestres podemos encontrar uma oferta absolutamente 

diversificada. É a programação ideal para o dinheiro que eu tenho e para as condições 

que tenho à minha disposição. 

Claro que se tivesse mais dinheiro ou se a equipa fosse mais alargada propunha 

outros nomes e fazia outras criações. Isto é uma questão de formato! Num festival de 

jazz, o dinheiro só me permite trazer determinados grupos e não grupos de grande plano 

a nível internacional. Gostava de trazer cá o John Coltrane, mas sei que não tenho 

dinheiro para tal. 

A programação tem sempre em conta as condições dos teatros. Neste caso, o 

teatro da Guarda não tem apoio do Ministério da Cultura, o que é um crime de lesa 

cultura. Fazemos isto sozinhos. 

 

Recorrem ao programa Território Artes? 

Não faz sentido para os teatros. O Território Artes é um banco de dados para 

contratações. O Ministério da Cultura passou a ter um centro de contratações. 

A programação em pacote é exactamente o contrário da programação exemplar. 

Mas há algum programador que compra pacote? Não. Não tem o mínimo interesse e 
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também não resolve os problemas dos teatros. Num primeiro momento, o programa é 

sempre lançado tardiamente e de forma altamente burocrática. 

Segundo, os programadores de um teatro como este nunca poderiam programar a 

partir daquele tipo de ofertas, pois não contempla espectáculos internacionais e mesmo 

nacionais. Quase 80 por cento da nossa agenda não estaria lá.  

Em terceiro lugar, não há qualquer tipo de vantagem de carácter económico. Os 

preços que vêm indicados podem ser diminuídos a partir de um contacto directo com o 

artista.  

Penso que vai haver um momento para avaliar o programa Território Artes, mas 

não conheço nenhum programador de salas equivalentes a este teatro que use esse banco 

de ofertas. Quem recorre a esse programa são autarquias que não têm política cultural, 

não têm programadores, não têm directores de teatros, nem equipas. Compram coisas a 

retalho ou em pacotes. 

Já fiz esta crítica ao Ministério da Cultura num livro colectivo (Quatro Ensaios à 

boca de cena, de Ramos, Rodrigues, Ferreira e Portela, 2009) em que participo com um 

capítulo sobre a descentralização cultural.  

O Território Artes é um péssimo exemplo do Ministério da Cultura que, no 

fundo, ajuda os preguiçosos, os presidentes das câmaras que não querem contratar 

pessoas para abrir os teatros. O programa tem êxito em sítios onde não existe qualquer 

equipa cultural ou onde há um teatro com um único funcionário para abrir a porta. Não 

faz qualquer sentido para o nível de que estávamos a falar. 

Sem pretender ser arrogante, os teatros municipais da Guarda, Viseu, Aveiro, 

Guimarães estão longe desse programa quase amador do Território Artes. 

Sou furiosamente crítico porque o Ministério da Cultura devia estimular as 

câmaras a terem equipas profissionais. O programa Território Artes potencia o 

contrário, como é peça a peça ou em pacote, só basta abrir a porta e já está. Até entendo 

que uma programação que tem por base o Território Artes não é programação. Um 

vereador da cultura sentado no seu gabinete que programa uma peça de teatro que não 

conhece, apenas o nome do grupo, nem exigências, nem como se liga a outras 

propostas. Isso não é programação! Na maior parte das autarquias que recorrem ao 

Território Artes são os próprios políticos que escolhem espectáculos, não têm equipas! 

Ora, o Ministério da Cultura devia ajudar e exigir que as câmaras tivessem equipas a 



 

 

 

331 

sério, com programações a sério. O Território Artes é o contrário da ideia que eu tenho 

de programação. 

 

A sua programação é influenciada pelas políticas culturais? 

Existe? Eu acho mesmo que não existe, apesar de achar que está agora a ser feito 

um esforço através da Direcção-Geral das Artes para começar a ter uma efectiva política 

de programação cultural e de acesso à cultura, ainda estamos numa fase um bocadinho 

embrionária.  

A programação dos teatros municipais está desligada de qualquer política 

nacional. Muitas vezes são as câmaras que dão instruções directamente aos directores, 

mesmo na programação, e as utilizações são muito desorganizadas. 

Não existe nenhuma política nacional, existem políticas locais e, às vezes, 

ausência de qualquer política na área da cultura. É tudo casuístico, tudo dirigido pelo 

presidente, sem planos mais abrangentes, não são definidos os objectivos, nem 

cronologias. O panorama cultural do país é muito pobre, mas claro que há excepções.  

A rede de teatros e cine-teatros é um bom exemplo da total ausência de 

coordenação. O Ministério da Cultura, no tempo do Manuel Maria Carrilho, lançou a 

ideia de criar uma Rede Nacional de Teatros e Cine-Teatros. Vários municípios 

concorreram a esse apoio, que lhes foi concedido, e o Ministério da Cultura demitiu-se 

depois de organizar verdadeiramente a rede. O Estado demitiu-se de criar mecanismos 

para que esta gente espalhada pelo país, que dirige teatros, funcionasse como rede de 

colaborações, de discussão e de avaliação. Ou seja, o ministério criou construção civil 

mas “esqueceu-se”, ou melhor, demitiu-se das funções na definição de uma rede 

efectiva. 

Claro que se poderá perguntar: se o Estado não fez isso porque é que vocês não 

se organizam? É o que estamos a fazer. O Teatro Municipal da Guarda, o Teatro Maria 

Matos (Lisboa), o Teatro Virgínia de Torres Novas, o teatro de Guimarães e o Teatro 

Viriato (Viseu) criaram a rede “Cinco Sentidos”. Por enquanto ainda só existimos como 

proposta, sem acção no terreno; concorremos ao apoio do QREN e ainda não sabemos 

resposta. Além disso, estou na outra rede com Espanha e já havia uma rede para 

promoção do novo circo, a SemRede. 
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As pessoas arranjaram outras formas de irem colaborando, muitas vezes por 

afinidade entre os directores. Eu julgo que tenho muita afinidade com o Paulo Ribeiro 

do Teatro Viriato. É normal que queiramos colaborar sempre que houver possibilidade. 

O mesmo acontece com o José Bastos, de (Centro Cultural Vila Flor) Guimarães. 

Mas não existe nenhuma rede nacional, o que quer dizer que a circulação dos 

espectáculos faz-se de uma forma absolutamente desorganizada e muito cara. Uma coisa 

é combinar com Viseu e depois com Aveiro e o espectáculo apresenta-se cá numa sexta-

feira, noutro sítio no sábado e ainda noutro no domingo. Se não houver articulação, os 

custos triplicam. 

Depois, nem há plataformas de encontro entre os programadores para discutirem 

as suas programações. Aliás, cada vez que se quer discutir qualquer coisa parece que 

estamos a entrar no território dos intocáveis.  

Eu já pedi, na rede Cinco Sentidos, que analisassem a programação do teatro. 

Obtive alguns comentários e a percepção que a nossa agenda, com a enumeração dos 

espectáculos pode não ser considerada clara. Óptimo, é uma colaboração! Eu regressei, 

marquei um encontro com o grupo da comunicação e disse que a agenda pode ser 

considerada confusa devido à sua organização. 

Este tipo de colaboração, que se faz a uma escala muito pequena, podia ser a 

uma escala nacional. Havia vantagem que estas discussões fossem a nível nacional, a 

nível dos programadores da rede dos teatros que seriam tantos quantos as capitais de 

distrito. Não são assim tantos, mas nunca se fez. Cada um trabalha para seu lado, no seu 

território, na sua quintinha, para mostrar que é melhor do que o outro. 

 

Fazem um balanço anual ou preferem fazer uma análise mais frequente das 

actividades?  

Fazemos balanços anuais para jornalistas e para o público em geral, em que 

apresentamos todos os resultados. Às vezes os jornalistas só querem saber do número de 

espectadores, o que para mim não é problema porque os espectadores cresceram e a taxa 

de ocupação cresceu. São as estatísticas a partir dos bilhetes e das contagens que se 

fazem, apesar de tudo ser um bocadinho manipulado. Basta eu não projectar cinema no 

Pequeno Auditório e tenho taxas de ocupação de 90 por cento. Com o cinema, tenho 
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taxas de ocupação de 20 por cento. Se trabalhasse para as estatísticas anulava já o 

cinema independente. 

A estatística tem de ser analisada. A partir do momento em que percebemos 

porque é que isto aconteceu, porque é que eu havia de alterar? Podemos abdicar de 

determinada proposta, porque devemos sempre alterar procedimentos mas acho que 

somos muito atentos às críticas. 

 

Também poderia mudar as propostas cinematográficas? 

Não posso, nem devo, nem quero. Isto não é um projecto comercial! Se 

estivéssemos numa guerra de números, enchia a sala com cinema comercial. É muito 

problemático e, por vezes, os jornalistas não sabem interpretar isso. O Pequeno 

Auditório tem esse “problema” que é a questão do cinema. Como vem muito pouca 

gente ao cinema, interfere nos resultados. 

 

Referiu que a programação é uma articulação de elementos. Quais? 

A minha prioridade é sempre a qualidade artística. Depois, a variedade. 

Devemos ter como opção apresentar espectáculos, programar acções que sejam de 

descoberta, actividades a que as pessoas normalmente não tenham acesso. Temos esse 

dever em vez de confortavelmente garantirmos uma programação “condenada à partida 

a ter êxito”, o que me deixa perplexo. Gosto de uma programação arriscada, que exija 

um grande esforço nosso, mas que também exija algum esforço do público, como é 

óbvio. Devemos ter por missão desafiar o público, questioná-lo e até provocá-lo. 

Além da qualidade intrínseca às propostas, a questão da diversidade, da 

variedade e um certo vanguardismo que temos que cultivar, temos de surpreender as 

pessoas, temos a obrigação de contribuir para que conheçam outras coisas e usufruam 

de outras criações. 

 

Qual o papel das vanguardas? 

É um papel de estímulo, de desafio, de alguma forma nos obrigar a questionar 

processos e caminhos. O termo caiu um bocadinho em desuso mas, para mim, as 
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“vanguardas” têm sempre um efeito de me desafiar e faço isso também como 

programador, não apenas como criador.  

Há programadores que não são criadores e há outros que são apenas gestores. É 

possível ter muitas abordagens à questão: o que é isto de programar? 

 

A escolha das vanguardas implica um esquecimento da tradição? 

Essa é a grande vantagem de fazer uma programação ecléctica. Eu não vejo 

como a tradição contra a inovação ou a contemporaneidade contra a tradição. Já aqui 

fizemos dezenas de trabalhos em que se misturam de uma forma absolutamente 

fantástica. Pode ser muito vanguardista um espectáculo que recolha, por exemplo, o 

som que os pastores fazem a chamar o gado; coisas tradicionais que são retratadas 

através de uma abordagem contemporânea e com os recursos e ferramentas da 

contemporaneidade.  

Eu gosto muito da tradição. Aquilo que faço enquanto programador é mistura, é 

contaminar tudo. Sou um verdadeiro contaminador. Como já referi, será apresentado, 

amanhã, um espectáculo com camponeses de uma aldeia e também desafiei um inventor 

de instrumentos a fazer um trabalho com eles durante um mês. Não há nada mais 

vanguardista do que inventar os seus próprios instrumentos! Ele trabalhou com estas 

pessoas e agora apresentam o que resultou do encontro. Gosto muito destes encontros 

imprevisíveis em relação aos resultados, destas ideias um pouco loucas de misturar 

pessoas, conceitos à partida distantes, questionar a posição de cada um. Também 

fazemos isso a partir do nosso grupo residente, que se chama Projéc~. 

 

Qual é a função do Projéc~ no Teatro Municipal da Guarda? 

É uma estrutura de criação própria, a nossa criação. Fazemos essencialmente 

programação e acolhimento de outras propostas, mas temos também várias propostas de 

criação. O projecto assenta em teatro e performance. 

Esta estrutura é propositadamente instável dos pontos de vista criativo e da 

ligação. Convidamos pessoas projecto a projecto. Ou seja, faço agora esta peça com 

determinadas pessoas, depois faço outra peça com outras pessoas. Pode haver gente que 

participe nas duas peças, mas tudo muda de espectáculo para espectáculo. É o contrário 
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de uma companhia. A ideia é que não seja uma estrutura pesada e burocratizada como 

são normalmente as companhias residentes. De qualquer forma, há num núcleo duro que 

é constituído, para além de mim, pelo José Neves (Teatro Nacional D. Maria II), Rui 

Nuno (Cendrev, Évora) e o Luciano Amarelo (Associação Terra na Boca, Porto). Mas 

não passamos o tempo a fazer reuniões.  

Agora tive uma ideia, terrível ou fantástica, de começarmos a fazer teatro 

radiofónico. Estamos em negociação com a Antena 2 para que as peças sejam emitidas. 

Refiro-me a teatro radiofónico num conceito absolutamente contemporâneo e não o dos 

folhetins históricos, dos dramas de faca e alguidar. Desconheço os motivos pelos quais 

o teatro radiofónico não se desenvolveu em Portugal, ao contrário de noutros países da 

Europa. Acabou por não se experimentarem coisas, nem se prestou importância à 

música electroacústica.  

Quero as ligações do teatro com a música electrónica e electroacústica, com um 

trabalho de voz que não seja apenas o que é decalcado do teatro que se apresenta nos 

palcos. A rádio passava um teatro que só se ouvia. O teatro radiofónico, na minha 

opinião, é mais do que isso. É preciso perceber a linguagem e depois trabalhá-la; que 

deverá ser um trabalho da voz e da expressão de emoções através da voz. 

 

Os trabalhos do Projéc~ são apresentados em Espanha? 

Não, nunca foram apresentados porque até agora tiveram todos texto em 

português e muito texto. Foram apresentados principalmente no teatro (municipal da 

Guarda) e não tem problema em apresentar-se unicamente aqui. Já se apresentou 

noutros sítios, como Castelo Branco, mas depende dos convites e que vão mudando 

consoante o que se apresenta. Estamos no mercado. A próxima produção, que é co-

produzida com Espanha, já vai circular por lá. 

 

Quais são os próximos desafios para aqui? 

Queria que me deixassem programar melhor, ter mais tempo para pensar noutras 

ideias, não me conformar com a continuidade dos ciclos e dos festivais e arranjar 

sempre outras propostas. Preciso de gerir melhor o tempo, ou gerir melhor o teatro e as 
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pessoas do teatro, de modo a que possa dedicar-me a propostas de criação própria, como 

a do teatro radiofónico. 

Para lhe dar um exemplo concreto, uma vez acordei e pensei que deveria fazer 

um ciclo de campainhas. Seis meses depois organizei o “Campainhas e C@mpanhia 

Ilimitada”, com grupos até de outros países que utilizavam campainhas e sinos. Veio 

uma orquestra clássica de sinos e o Llorenç Barber, que faz grandes espectáculos para 

sinos de cidades. Pode haver sempre muitas formas. 

Estou a preparar um ciclo dedicado ao escritor Manuel António Pina. Dedicar 

um festival a um escritor, seria impensável para muitos teatros. 

Não conheço nenhum teatro que promova ciclos dedicados a escritores. Eu 

dediquei um ciclo ao professor Agostinho da Silva, só que a abordagem não foi só na 

área da literatura. Preparámos um recital a partir da poesia dele. É sempre possível fazer 

coisas performáticas. Penso que se reflecte de um modo muito claro na minha 

programação o facto de ser um cultivador da poesia sonora, da poesia fonética, da 

ligação à música experimental. 

 

O Teatro da Guarda edita CD. As suas poesias sonoras constam da colecção? 

Não. Não edita nada meu, nem eu participei até agora de nenhuma apresentação. 

As contas são muito claras e nunca me pagaria a mim próprio. Só entrei como actor 

nessas produções de 400 pessoas, que é comunitário, eu sou mais um, num ambiente de 

festa. 

Nunca fiz cá nenhum espectáculo de poesia ou de música improvisada onde 

utilizo voz, talvez por uma questão de pudor, para as pessoas não dizerem: “este tipo 

programa-se a si próprio”. É o que mais há. 

Eu pensava fazer uma produção própria, minha e paga por uma associação 

exterior ao teatro e depois apresentá-la aqui. Assim já não vejo muito problema. Agora, 

gastar mal o dinheiro do teatro é terrível. Ficou definido com a câmara que não tem de 

me pagar por nada, faço encenações de borla, escrevo textos para quem se apresenta 

aqui e não levo dinheiro algum. Fui eu quem decidiu assim, não me foi nada 

perguntado. 
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No encontro da Primavera Musical, em Castelo Branco, afirmou que se servia da 

crítica para programar. Mas a própria programação é, ou não, um exercício de crítica? 

O que eu quis dizer era: se eu vir que insistentemente que a crítica diz muito 

bem de determinado autor ou intérprete, a minha tendência é pensar que tenho de o 

programar porque é uma proposta interessante, adequa-se na nossa programação e, 

pelos vistos, tem reconhecimento crítico. 

A programação é um exercício de crítica porque eu só programo actividades a 

que assisti ou sobre as quais tenho uma posição crítica. Formulo uma opinião crítica 

quando vou ver as coisas e decido: este não levo nunca! Acontece mais essa situação no 

teatro, que é onde estou mais à vontade, do que na música. Mas só verbalizo aqui: este 

grupo não, por este motivo e mais este e outro. 

 

Também referiu que gostava de provocar o público. Há alguma crítica em 

relação à sociedade da Guarda?  

A provocação é através da estética e também pela abordagem de alguns temas ou 

assuntos que considero ser importante transmitir, por serem, de algum modo, uma 

provocação. Os temas nunca tratam da política local. A Comuna fez uma peça sobre 

questões ligadas ao aborto e que eu programei por fazer sentido que fosse questionado. 

Colocámo-nos numa posição de cidadania, a de permitir ou ajudar à discussão. 
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Anexo 4: Entrevista a Manuela Barros, fundadora do Balleteatro, Porto 

Entrevista efectuada em 8 Junho de 2009, na sede do Balleteatro, no Porto 

 

O que é, para si, programar? 

A minha actividade central é como criadora. Programar é quase como uma 

extensão. A partir de uma certa altura sentimos a necessidade, no nosso projecto, de 

abrir, de criar um espaço aberto e comunicante com o exterior, que passava justamente 

pela programação. A programação, no meu caso concreto, funcionou como um canal de 

contraponto entre o espaço privado, o espaço protegido que é o da criação, e o espaço da 

criatividade, com o espaço exposto, mais pragmático, o do acontecer, da comunicação 

com o exterior. Pretende-se que o exterior nos possa contamine e possamos manter o 

espírito crítico e analítico (sobre) o que se está a passar e contrapor pontos de vista. 

Programar não é a minha primeira opção de vida profissional, não é 

propriamente a minha vocação, mas é uma função necessária no contexto de um 

projecto como o que eu tenho. Este projecto sempre partiu da criação e da produção 

criativa para a formação, para a programação. Neste caso, a própria ideia da formação, a 

formação que fazemos no nosso projecto, acabou por não ser o ponto de partida, mas é 

também uma extensão da actividade criativa. Funcionou um bocadinho ao contrário do 

que acontece com muitas estruturas. 

Primeiro pensei do ponto de vista do gesto da concretização, da materialização 

de uma poética e do impulso criativo e estético, para depois pensar o social e as 

necessidades que esse gesto implica. É um bocado ao contrário, não é? 

 

Programa para passar do privado para o público? 

Exactamente ou quase a inevitabilidade de perceber que o privado, ou o 

protegido - como lhe gosto mais de chamar –, só tem sentido nessa relação com o 

exposto. Só a partir do momento em que existe um “Outro” é que faz sentido. De uma 

forma isolada não tem sentido. No fundo, programar para mim significa dar 

continuidade, dar sentido, construir sentido para qualquer coisa que se passa ao nível do 

protegido. 
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Em que momento da vida do Balleteatro é que nasceu a componente da 

programação? 

A pergunta tem todo o sentido porque o projecto tem três fases. Começou pela 

criação de uma unidade de companhia; depois passou para a constituição da escola 

profissional, a par do Serviço Educativo que já tínhamos. A escola profissional vai dar 

outra amplitude e abrangência ao projecto, que entra no subsistema das escolas 

profissionais do Ministério da Educação. Uma terceira reestruturação, nos anos 90, com 

a abertura de um auditório e mais ligada à programação propriamente dita. 

 

A programação é de alguma forma influenciada pelas políticas culturais do país? 

Não, no sentido em que é difícil identificá-las; parece que elas não existem de 

todo e uma pessoa sente-se completamente autónoma. Mais parece que é o 

“amontoado” de trabalho destas estruturas a nível nacional, que resulta numa política 

cultural do que propriamente uma política cultural que precede a actividade das 

estruturas.  

É quase como se houvesse uma iniciativa privada que vai direccionar o rumo e 

determinar as necessidades de uma política cultural e não propriamente um programa 

que se define ao nível de um ente quase abstracto que é o Governo. Eu até defendo uma 

coisa deste género. 

A nossa actividade ao nível da programação funciona de forma independente do 

ponto de vista das tendências das programações. Sob a perspectiva financeira há sempre 

alguma dependência das políticas culturais que tenham a ver com a parte o 

financiamento. Existe eventualmente essa dependência porque o dinheiro determina se 

se pode fazer um programa com convidados internacionais de renome, mas não há uma 

dependência do ponto de vista de uma estética da programação. 

 

Quais as tendências estéticas que falava a nível nacional? 

Temos os teatros e os organismos privados e os teatros mais institucionalizados, 

apoiados pelas autarquias e Governo. Falemos desses, são os que determinam as 

tendências. Se formos verificar as programações, elas tendem a repetir-se de alguma 
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maneira. Com algumas variações, se determinada pessoa vai fazer um espectáculo num 

festival é quase certo que também há-de ir àquele teatro, a outro teatro e ainda outro. Há 

uma rede de lobby e é isso que determina a tendência; é a repetição de determinado tipo 

de opções, o que tem a grande desvantagem de não dar grande espaço à diversidade de 

que tanto se fala e quer e que tanto é necessária. 

 

São opções de criadores ou são opções estéticas? 

Uma coisa acaba por reflectir a outra. Neste caso são mais as pessoas e não tanto 

conceitos de programação. Percebo que se podem distinguir. São dois pontos de partida 

diferentes, de facto. Outra coisa é partirmos de um conceito de programação e depois a 

partir desse conceito ir buscar aquela pessoa. 

 

Será por uma questão prática de partilha de custos ou preguiça? 

Considero que por vezes é preguiça ou falta de investigação no terreno do que se 

está a fazer. No fundo faltam mais pessoas nos teatros que sejam dinamizadoras de um 

fluxo e de uma circulação dos espectáculos. Esse é o grande problema nomeadamente 

ao nível da dança. No teatro também circulam pouco, mas na dança têm a desvantagem 

de fazerem menos carreira, uma ou duas apresentações e depois não volta a acontecer. 

No teatro existe uma rentabilização de poder perdurar no tempo, duas semanas ou dois 

meses, o que faz com que se rentabilize mais o trabalho. 

Um dos grandes problemas é este, o da circulação e da fluidez da circulação 

necessária para os espectáculos das artes performativas e da dança. Faz falta pessoas 

que estejam colocadas e imunes às influências. 

 

Será imunidade ou educação para as questões da dança? 

São as duas coisas provavelmente. Nas cidades principais não é tanto isso, mas 

antes de as pessoas serem mais fechadas. 

Neste sentido, o Balleteatro faz um tipo de programação bastante mais desviante 

neste sentido. Para já, o termo programação é engraçado porque tendemos a andar um 
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bocadinho contra os programas. Até de um ponto de vista filosófico prefiro mais a ideia 

do diagrama do que o programa. 

Podemos pensar num “programinha”, num programa a curto prazo o que quer 

dizer que tentamos evitar que isso se transforme numa coisa efémera e de moda. 

Tentamos perceber o que se está a passar em termos de programação. Vemos que o 

Teatro São João e o Teatro Carlos Aberto vão dar espaço para determinado tipo de 

criadores, Serralves vai dar outro género de criadores, o que é que está a fazer falta na 

cidade? Concluímos que há necessidade de criar um festival para emergentes. Então 

abrimos o plano de emergentes. Quando toda a gente começa a apresentar emergentes e 

novos criadores, então vemos que talvez exista espaço para uma programação onde se 

trabalha com experiências profissionais mais testadas, metodologias mais comprovadas. 

Então vamos buscar pessoas com um outro tipo de prática. 

Penso que fazemos uma programação atenta com a facilidade de adaptação ao 

contexto em que estamos a viver, à própria cidade. Claro que dentro disto se enquadra a 

nossa tendência, a nossa inclinação para escolhas sempre numa área transdisciplinar. A 

dança, o teatro e a música convivem sempre de uma forma íntima nos projectos que 

costumam estar aqui no Balleteatro. São presenças muito fortes. Mesmo que chamemos 

dança, normalmente tem sempre uma outra componente também igualmente importante. 

A programação é, por isso, bastante ligada a estas três áreas e também ao cinema. 

Temos, inclusive, produção audiovisual regular anualmente e temos sempre material 

para concorrer em festivais de cinema, curtas-metragens, de vídeo experimental e de 

videodança. Há uma outra componente de artes plásticas, embora sejam dominantes a 

dança, teatro, música e cinema. 

 

Aliam-se aos serviços educativos? 

Sim, justamente. Os Serviços Educativos e a escola profissional propriamente 

dita estão sempre numa relação íntima e directa, beneficiando desse tipo de 

programação. 

 

Existe uma corrente internacional que se reflicta em Portugal ao nível da dança? 
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Os criadores, mesmo em Portugal, têm opções bastante diferentes. Às vezes, os 

estrangeiros são tentados a dizer que há uma tendência portuguesa, mas só com algum 

esforço o poderemos admitir. Se formos ver individualmente, os criadores 

representativos da matriz da dança em Portugal fazem trabalhos diferentes. Depois, 

tenho maior dificuldade em comentar porque estou por dentro. 

Aqui dentro da casa (Balleteatro), a Isabel faz muito mais teatro de imagens. É 

uma dança que vai buscar muita inspiração aos objectos, imagens, marionetas, tendo 

subjacente uma componente muito alegórica e onírica. O meu trabalho é dominado pela 

componente coreográfica, mas muito associado à imagem, fotografia, cinema e a 

própria música. Logo, são dois ambientes muito diferentes dentro da própria casa. 

A “dança pós-moderna americana”, que influenciou imenso as gerações futuras 

da chamada dança contemporânea foi uma ruptura com a ideia de uma dança pré-

estabelecida, académica, muito sistematizada, muito organizada em termos de 

linguagem. Foi buscar outros referentes, outros potenciais que estão no gesto 

quotidiano, no indivíduo não treinado para uma determinada prática. O transporte da 

referência de todos os dias para a dança foi contaminando as gerações posteriores e que, 

de alguma forma, cria esta diversidade e diferença entre abordagens dentro da dança. 

A certa altura foi criada a ilusão nos criadores que tinham de produzir o real. 

Então começaram a fazer umas confusões, por não perceberem que estão sempre ao 

nível de uma representação. O real na dança, por mais que queiramos, é o real da 

transpiração, do suor, da pessoa que está ali a viver. Eventualmente do público que está 

a presenciar qualquer coisa. Depois evoca sempre uma representação daquilo que pode 

acontecer. 

É sempre uma narrativa de um aspecto, seja político, uma narrativa, uma ficção 

e nunca é a vontade que muitos criadores estão sempre a tentar, dizendo que estão ali a 

fazer vida. Estamos todos a viver, não morremos naquele momento.  

Por vezes entra-se numa espécie de histerismo, numa necessidade de romper 

com o lado que pode ser a fluência da poesia num espectáculo, querer torná-lo 

demasiado documental, quando já podemos pensar documental como ficção. Penso que, 

principalmente na própria dança, se criaram alguns equívocos em relação à noção de 

representação. 
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Estas são as mesmas questões que dominam internacionalmente? 

Neste momento alguns criadores já se libertaram desse problema e quando vão 

para o estúdio tentam dar o que sabem e o que conseguem fazem melhor, sem se 

preocuparem. É o que eu desejo para mim. Eu já problematizei tanto! Até é fundamental 

que façamos isso! Há-de haver uma altura em que temos de partir tudo muito bem e, no 

final, quase nos apetece desistir porque pensamos que não temos nada para acrescentar. 

Depois decidimos esquecer toda a problematização e fazer de conta: “não temos nada 

para dizer, mas vamos para ali fazer o que sabemos; estivemos tantos anos a tentar 

aprender a fazer qualquer coisa, vamos na nossa humildade tentar produzir coisas e sem 

entrar em grandes problemas”. 

A partir de certa altura houve muita tendência para romper com o gesto 

composto, organizado, “dançado”, até chegar ao ponto da imobilidade. Estas são as 

nossas lutas dos anos 70; hoje podemos “dançar” questionando sempre o que é o corpo 

dançante, sabendo que podemos encontrar um gesto qualquer e organizá-lo do ponto de 

vista de uma dança. Não podemos esquecer que é a nossa observação do quotidiano que 

nos vai dar coisas, mas deixá-lo repousar e deixá-lo estar lá presente. 

 

Estas questões colocam-se a todos os bailarinos? Costumam dialogar? 

Não, nem por isso. É uma comunidade relativamente pequena; estamos mais ou 

menos a par do que as pessoas vão fazendo, quanto mais não seja pelas newsletter que 

recebemos, mas não trocamos muitas ideias, nem há muitas ideias. 

 

Há alguma ligação com os padrões internacionais? 

Sim, há várias plataformas. Também existem redes que estão estabelecidas a 

nível nacional – das quais fazemos parte e que tentam sempre levantar algumas questões 

relacionadas mas sem aprofundar o que se quer fazer -; mas também ao nível 

internacional, em que se promovem encontros de dança e de conferências onde se 

colocam algumas questões relacionadas com a criação. A dança, comparativamente com 

as outras artes, é uma área mais pequenina. Se já nas outras áreas não há assim tanto, na 

dança ainda há menos. 
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E como fica a tradição no meio disto. Como é que se faz essa passagem para a 

parte da modernidade, da vanguarda. 

Falando apenas por mim. Comecei em criança com uma formação em ballet, 

dança clássica. Depois em adolescente percebi que não me identificava, que não era por 

ali que eu queria continuar a seguir a dança. Na altura, o Consulado Americano foi um 

organismo que teve muita importância ao trazer imensos espectáculos, como o Merce 

Cuningham ou Alwin Niklas e outros nomes muito importantes da dança americana e 

que ficaram na memória. Foi uma oportunidade fantástica de podermos contactar com o 

que se estava a passar ao nível internacional e também que já não era uma muito actual, 

porque estou a falar de pessoas de uma certa idade. 

Tinha consciência que havia uma inadaptação em relação às exigências que a 

dança clássica que se afastavam dos meus pressupostos sobre a minha forma de estar na 

arte. Gostava bastante daquilo como disciplina, como treino, mas não do ponto de vista 

da sua finalização. Então, fui para os Estados Unidos, onde fiz a minha formação dentro 

da dança contemporânea porque em Portugal ainda não havia pessoas a trabalhar dentro 

das áreas contemporânea, nem da dança moderna. Isto em 15 anos mudou muito! A 

dança moderna associa-se à linguagem da Isadora Duncan, que é uma libertação dos 

sapatos de ponta, das roupas, mas depois organiza-se principalmente com Martha 

Graham numa linguagem muito codificada, feita com muitas contracções. Também não 

me interessava. Atraía-me muito mais a geração seguinte, dos pós-modernos 

americanos, dos anos 60, 70. Nos Estados Unidos, onde estudei numa universidade, 

passei pela dança moderna, dança contemporânea e composição. Voltei já com o 

projecto aqui a fervilhar. Depois, a minha irmã foi para França e, após o seu regresso, 

fui para Inglaterra e, quando voltei, ela foi para Berlim. Ela estudou entre França e 

Alemanha e eu nos Estados Unidos e Inglaterra. Íamos alternadamente fazendo a nossa 

formação no exterior porque aqui não havia essa hipótese. Foi esse processo, esse 

contacto com outras formas, fundamental para criar o meu próprio espaço, onde eu 

estava na dança. 

 

Houve uma libertação do que ficou para trás, da linguagem do ballet? 

Não, por acaso acho que não. Quando disse: eu não quero continuar dentro da 

área do ballet, não senti necessidade de fazer uma espécie de ironia sobre o assunto ou 
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de uma revolta pública sobre o assunto, ao contrário de muitos criadores fizeram. Eu 

não senti necessidade disso de forma nenhuma, até porque encontro ali coisas 

importantes. Considero que os sapatos de pontas representam uma aberração para o 

corpo; aquilo que faz ao corpo é uma coisa terrível, mas porque não? As pessoas 

também fazem desportos que podem ser aberrantes para o próprio corpo. 

O ballet influenciou-me bastante do ponto de vista de uma certa disciplina, do 

rigor da estruturação e da composição. É aquilo que se mantém até numa parte do meu 

trabalho. Claro que depois liberto-me e tento desmontar, mas custou. Hoje sinto que já 

domino muito bem essa influência. No início, quando comecei a trabalhar, achei que 

isso me dominava mesmo muito. Visualmente as matérias afastavam-se muito do que 

era o chamado dança clássica, mas havia qualquer coisa de muito estruturado que era 

muito influenciado pela minha formação. No início afligia-me imenso. Parece que tinha 

um espartilho que eu própria me punha. Essa ruptura foi complicada. 

 

O que traz um criador para a programação? 

Acho que pode trazer uma certa imprevisibilidade e alternativas de programação, 

quer do ponto de vista dos conteúdos, quer do ponto de vista dos meios de produção. 

Pode encontrar formas de pôr pessoas a funcionar, às vezes com orçamentos menores do 

que outras instituições. Pode encontrar situações que interessem aos criadores 

independentemente da parte económica, mas não é sempre. Por outro lado, porque (a 

programação dirigida pelos criadores) não tem de respeitar ordens mais institucionais é 

possível fazer uma programação mais diferenciada e livre de determinados modelos.  

Eu e a minha irmã fazemos assim. Quando fazemos uma programação, estamos 

sempre a tentar partir do que pode ser necessário à criação, o que se está a passar aqui à 

volta. Depois, podem aparecer nomes aqui ou no Teatro Nacional São João ou em 

Serralves. O Balleteatro foi a primeira estrutura no Porto onde esteve o Jérôme Bel e o 

Xavier Le Roy, duas referências fundamentais da dança contemporânea francesa. 

Porque é que vieram aqui? Nós achávamos que era importante para os criadores que 

estavam aqui à volta, e para o que estava a fervilhar, ter também as referências destes 

criadores. 

 

Trabalham com quanto tempo de antecedência? 



 

 

 

347 

Com um ano. Por causa dos concursos e financiamentos tem de ser com um ano. 

Deixamos sempre um espaço reservado porque sabemos que estão sempre a acontecer 

coisas e que temos de deixar um espaço no projecto para coisas que possam acontecer 

de forma inesperada. 

Agora, a partir do momento em que esses nomes se tornam mais institucionais já 

não nos interessam. Não queremos competir com outro tipo de programações, porque 

não é a nossa função. Demitimo-nos da função de fazer programas para grandes 

audiências, para fazer dinheiro, para grandes públicos. O tipo de programação que nós, 

criadores, podemos fazer tem de estar um bocadinho protegidas dessas exigência (ter 

grandes públicos ou grandes audiências) porque para isso existem outras estruturas, que 

são melhor financiadas, que têm outro tipo de condições e que têm esse tipo de vocação.  

 

O vosso contributo é também o vosso poder? 

Exactamente. Acho que é um micropoder, mas talvez o poder seja composto de 

muitos micropoderes. A questão do poder é importante, sim. 

 

Até porque o Balleteatro não está relacionado com um poder mais 

institucionalizado. São autónomos? 

O Balleteatro é uma entidade privada que tem financiamento quer da Direcção-

Geral das Artes, para a parte das criações e parte da programação, quer do Ministério da 

Educação, para o funcionamento da escola profissional. Os alunos também têm de pagar 

cursos de formação e depois temos o Serviço Educativo que promove ateliers, além da 

venda dos espectáculos e dos alugueres de espaço. Tentamos criar uma autonomia 

gerindo estas coisas todas. 

 

O vosso antigo site tinha um sector destinado ao mecenato que o novo já não 

inclui. Qual é a vossa experiência com o mecenato? 

O mecenato não funciona de forma alguma; ou muda, ou então é melhor que se 

deixe de referenciar porque quase não há apoios. De vez em quando conseguimos 

apoios pontuais e pequeninos para algumas actividades, mas nunca mecenas que apoiem 

uma actividade. Normalmente os mecenas apoiam grandes teatros e estruturas ou, na 
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música, coisas que vendam como o Pedro Abrunhosa. Não apoiam trabalhos dentro da 

arte contemporânea. 

 

Dentro desta missão que definiu sente ter algum tipo de obrigação especial para 

com os seus colegas criadores ou para com o público? 

Sentimos que temos obrigações para com as pessoas que estão aqui dentro da 

casa e os jovens que estão a ser formados. Vamos buscar estagiários para as nossas 

produções, que são pessoas que formamos, mas sabemos que precisam de trabalhar com 

outros nomes. Há uma preocupação com os colegas de trabalho que estão mais 

próximos, porque sabemos que só podemos melhorar se trabalharmos com melhores 

profissionais. Para isso, eles têm também de ter melhor formação, que de modo algum 

se poderá cingir a mim ou à Isabel. A maior preocupação vai para o público em geral. 

Sabemos que é importante que tenham referências para poderem avaliar ou fruir de uma 

forma mais plena do trabalho que vamos produzindo. 

 

Como é que fazem isso? 

Trazendo aqui outro tipo de espectáculos. Às vezes fazemos ciclos onde nem 

sequer estamos presentes. Tudo com convidados. No fundo é contribuir, juntamente 

com outras estruturas, para criar um painel onde as pessoas possam ver A B C D, para 

depois, quando virem os nossos espectáculos também consigam perceber. Uma das 

coisas que aprendemos ao longo destes anos, diz a minha irmã, foi que não tirámos 

vantagens nenhumas por estarmos sozinhos. Durante muito tempo éramos os únicos no 

Porto. Não tínhamos mais apoios, não éramos melhor apreciados e as pessoas não 

percebiam o que estávamos a fazer. Só tirámos vantagem quando começou a haver mais 

pessoas à volta. 

 

Qual é o vosso critério para seleccionar as estruturas para virem cá trabalhar? 

Temos dois. Um é fazermos um concurso internacional para residências 

artísticas, porque temos uma moradia atrás, o auditório e outras instalações na Ribeira. 

Fazemos a selecção de variadas propostas dentro daquilo que conseguirmos ao longo de 
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um ano. Além disso, convidamos pessoas para virem residir e apresentar o seu trabalho. 

Podemos ter essa adaptabilidade também em função das propostas. 

 

Quem são os públicos do Balleteatro? 

Muito variados em termos de faixa etária, são gerações diferentes. 

Tendencialmente, são pessoas que estão de alguma maneira ligadas às artes. Tentamos, 

por vezes, criar um espectáculo diferente que possa ir buscar outro tipo de público. 

 

Como é que classifica a sua relação com a tutela? Qual é o grau de dependência 

do Ministério da Cultura? 

Concorremos sempre aos concursos plurianuais e a dependência é que, se de 

facto formos financiados - porque nunca serve para fazermos tudo o que queremos fazer 

-, esse financiamento é fundamental para podermos apresentar determinado tipo de 

acções que tenham a ver com a criação e com a programação. Caso contrário seria 

impossível até dar emprego. Os concursos permitem ter, durante determinado período, 

pessoas aqui a trabalhar ao nível da produção e criação. 

Estas áreas dificilmente se auto-financiam. Teríamos de cortar imensas coisas e 

provavelmente até fechar o auditório. Como é uma sala relativamente média, de 170 

lugares, nunca dá muito dinheiro. Depois há necessidade de divulgar, dar convites, 

porque senão as pessoas não vêm. Um auto-financiamento é muito complicado por 

enquanto. 

 

A componente da programação quanto pesa no todo da estrutura? 

Quando falamos de programação também temos de associar a criação e a 

produção; o trabalho criativo está dentro da nossa programação. Desse ponto de vista é 

quase 50 por cento do peso da estrutura. Se falarmos só da programação que fazemos no 

auditório ou no nosso estúdio experimental, que não englobe a criação das coreógrafas 

residentes (eu e a Isabel) é menos, mas se nos incluirmos é 50 a 60 por cento. 

 

A programação é um acto de crítica? 
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Sem dúvida, estamos a falar de uma programação com critério e intenção, em 

vez do “aconteceu uma programação”, o que é um bocadinho diferente. Acredito que 

haja sítios em que a programação é “aquilo que acontece”. A partir do momento em que 

há uma selecção, começa a mover-se o impulso crítico, logo há uma selecção. 

A programação também representa uma afirmação para a sociedade, acaba por 

ser a manifestação do que se faz, tem um lado de mostra, de catálogo, do “olhem o que 

se está a fazer, a produzir”. É a materialização máxima da exposição de uma tendência, 

de qualquer coisa que se produz… 

A crítica na programação é, para nós, mais como consequência do que como 

ponto de partida. Ás vezes é difícil saber onde é que começa. Evidentemente que 

quando fazemos uma programação temos consciência do que se está a produzir na 

cidade. Mas quando fazemos uma programação alternativa ao que se está a fazer, não é 

com o objectivo de fazer uma crítica como ponto de partida, embora possa ser entendido 

como tal, de uma forma consequente. Considero que a programação em geral, no 

sentido mais lato do termo, a materialização dessa programação, tem implícita uma 

crítica à arte.  

 

E como criadora, é crítica? 

Acho que sou crítica sim, mas não de uma crítica dirigida a um objecto em 

particular. A crítica está implícita sempre no modo como me posiciono. Quando tenho 

de escrever um pequenino texto, sobre a criação ou programação, acho que é quase 

inevitável que tenha uma atitude crítica em relação ao estado de coisas que me 

envolvem. 

No caso da programação, porque é que se selecciona isso. No caso de uma 

criação, não preciso de explicar o meu trabalho e prefiro então fazê-lo de uma outra 

maneira. São críticas para interlocutores. 

 

Como é a vossa próxima temporada? É de Outubro a Junho? 

Começamos em Setembro e vamos até Dezembro. Vamos começar por fazer um 

ciclo de danças performativas e de dança, que chamamos “Dança PT”. Não sabíamos o 

nome que havíamos de dar mas a ideia aqui era dar espaço só às pessoas que fazem em 
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Portugal, não necessariamente portugueses. Vai ser a terceira edição da “Dança PT” e 

vão estar algumas pessoas que já apresentaram aqui mais do que um trabalho e outras 

serão estreantes. Espero que seja estimulante desse ponto de vista.  

Depois vamos dedicar mais um ciclo à música e performance. Tudo concertos 

que têm a performance como uma componente importante. Para além disso, temos toda 

a programação de acolhimentos, vamos fazer o teatro de marionetas e outras produções 

de teatro. 
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Anexo 5: Entrevista a Paulo Brandão, director artístico do Theatro Circo, 

Braga 

Entrevista realizada em 4 Junho de 2009, no Theatro Circo em Braga 

 

O que é para si programar? 

É uma espécie de espectador invertido. É alguém que se coloca no lugar do 

espectador e escolhe o que gostaria de ver. O programador é um espectador “ao 

contrário”, porque de certa forma está a escolher com múltiplos vectores, 

condicionantes, influências. Esse é o conceito primeiro, o que não quer dizer que não 

existam muitos outros. 

Será sempre um programador que se confronta com a realidade e, muitas vezes, 

um programador numa estrutura não depende só de si mas também de um conjunto de 

influências desde o espaço para o qual está a programar, a cidade, os contactos, os 

conhecimentos, a situação do país, do mundo. Tudo influencia as nossas escolhas como 

programadores. 

No momento da escolha as coisas mais impensáveis podem acontecer. Decidi 

que estava na hora de trazer uma cantora francesa, a Olivia Ruiz, após ter visto um 

vídeo dela no Café Viana, apesar de a querer muito trazer ao Theatro Circo já há algum 

tempo. 

Há coisas que são instintivas, que não são muito palpáveis. O espectador, por 

vezes, também tem esses jogos-instintos. Ora apetece-lhe ver este artista ou escolhe um 

texto. Às vezes não percebemos, mas também não é importante que se perceba. 

Importante é que façamos o duplo exercício de ser espectador quando precisamos de ser 

e programador quando temos de programar. 

Tenho a necessidade muito grande de estar como espectador mas sempre numa 

atitude crítica. Um programador que não vê, que não sente o pulsar do que está a 

acontecer a todo o momento engana-se. O programador tem de sentir o que faz porque 

só assim consegue colocar-se no lugar do espectador. Acredito que pelo facto de ver e 

escolher as coisas que gostei, porque se criaram momentos, transportando-as para o 

Theatro Circo ou outro espaço, as coisas também funcionem da mesma maneira. 
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É evidente que há escolhas que obrigam a um trabalho um pouco diferente, 

coisas arriscadas. Quando os nomes conquistam as pessoas à partida, não há muito 

trabalho a fazer. No Musa - Ciclo no Feminino – certas escolhas não são muito 

evidentes. Por exemplo, a Kaki King, um nome dos Estados Unidos, é para mim uma 

das grandes criadoras na área da guitarra do momento e em Portugal muito pouca gente 

a conhece, não tem discos editados no país. 

 

Como é que prepara a vinda de um artista que grande parte do público português 

desconhece? 

A preparação é um somatório de passos, desde a escolha da fotografia para o 

muppie, as informações que saem para as rádios e jornais, a publicidade, as redes ao 

nível da Internet (myspace, youtube, blogues), ao passa-palavra. Tudo isso tem de me 

permitir ter, no mínimo, 300 pessoas na sala e acredito que chegue às 500. Porquê? 

Porque há uma série de passos e de conquistas que nós temos de fazer. 

Temos mesmo de criar uma identidade para os espectáculos dentro da identidade 

do Theatro Circo, que já existe e que vai existindo conforme o que vamos fazendo. A 

escolha de um determinado artista é também em termos de lhe criar uma identidade. 

Vou tentar explicar o que a Kaki King pode trazer de novo em termos de 

público. Primeiro, é uma excelente guitarrista e temos de passar essa informação. 

Segundo, é muito diversa, ela tem três discos completamente diferentes, um totalmente 

acústico, outro já com parte mais eléctrica, e um terceiro é um trio. Terceiro, tem 

canções, ela não cantava e começou a cantar. Quarto, tem uma série de aspectos a nível 

biográfico que temos de potenciar: lidera uma comunidade gay muito forte nos Estados 

Unidos. Quinto, o facto de ter uma excelente imagem. Sexto, o que ela está a fazer é 

algo muito poético. Por último, a rede, os jornalistas que conhecem bem o mercado 

sabem que é e certamente que vão pegar na Kaki King. Esse somatório de coisas vai 

criar o desejo de vir ao Theatro Circo e espero conseguir ter uma comunidade entre 300 

a 500 pessoas. 

Temos de pôr naquele espectáculo determinadas energias e temos de trabalhar, 

divulgar, colocar nas rádios, fazer chegar às pessoas, fazer com que sejam destacados e 

investigar. Por exemplo, a Kaki King fez uma banda sonora para um filme que teve um 

Óscar e passou despercebido. Temos de potenciar as suas virtudes biográficas, mas 
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temos a noção que as pessoas que gostam de música em geral e que são um público 

potencial para a música, podem não conhecer a Kaki King, mas se a virem um minuto a 

tocar então vêm ao concerto, porque ela é extraordinária. Temos de usar esses canais, 

sobretudo através da Internet para que as pessoas visualizem um pequeno vídeo que 

demonstra como a Kaki King é fora do vulgar. 

 

Quem são os seus públicos? 

Sobre os públicos do Theatro Circo só lhe posso responder empiricamente. 

Tivemos um estudo feitos por alunas finalistas da Universidade do Minho, com 

inquéritos feitos internamente, que nos pode servir um pouco de amostra, embora não 

seja um estudo feito massivamente e cientificamente mais aproximado. Sabemos que é 

um público que vem de toda a região Norte (Fafe, Guimarães, Porto), mas dependendo 

dos espectáculos, se a proposta for interessante, vem também de Espanha.  

Em Maio (quando actuaram Anthony and the Johnsons, Andrew Bird e Wilco), 

percebemos, por causa das reservas, que recebemos mais de 300 espanhóis. É um 

público potencial. Então, como é que vamos tentar chegar lá? Tentaremos usar alguns 

canais como a imprensa e as rádios de Vigo, fazer um bom trabalho com as pessoas que 

alugam os autocarros e vendem bilhetes em Espanha, porque é um público que vem 

preencher a cidade.  

Eu faria o exercício ao contrário. Gostaria de ter mais público ligado à 

universidade. Os alunos estão alheados das manifestações culturais da cidade, à 

excepção das Queimas das Fitas. Estamos a fazer trabalho com alguns professores, com 

a Associação de Estudantes e com pessoas que trabalham na Universidade do Minho, 

para construir um lado de criação afectiva. Mesmo assim, é difícil. Penso que não está 

relacionado com particularidades nossas, mas com particularidades pessoais. 

 

A vossa programação poderia ser classificada de alernativa? Que características 

da programação destacaria? 

Eu não diria que seja alternativo. Gosto da palavra, mas não diria que seja 

alternativo porque eu penso a programação como um somatório de coisas. Não posso 

focalizar a programação apenas no que é alternativo, eu tenho de olhar a programação 
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ao longo do que formos fazendo. Não posso fazer programação só de hits, não posso ter 

coisas aqui só de grande público e mesmo isso não é garantia. 

Vamos fazer Pedro Abrunhosa no dia 24 de Julho e a Kaki King no dia 11. Um 

português muito conhecido e uma americana desconhecida. Vamos ver qual é a 

diferença de público. 

 

A programação do Theatro Circo é vanguardista? 

Acho que não, mas tem momentos em que será. É sempre difícil desviar a 

estrutura do caminho do director artístico ou desviar o caminho do director artístico da 

estrutura. Como figura de poder, o director artístico terá sempre um poder muito grande 

numa estrutura porque é ele quem decide o que é apresentado embora a programação 

deva ser aprovada pelo conselho de administração, que vai ver se cumpre os objectivos 

e se está dentro do orçamento. Essa liberdade de escolha que exercemos é influenciada 

por diversas coisas. 

Estou a programar desde 2002, há alguns artistas em que apostei e que fui 

trazendo. Depois esses artistas foram crescendo e outras estruturas que começaram a 

programar aquilo que é tido como sendo uma aposta minha. A primeira sala portuguesa 

em que os Amadou & Mariam actuaram foi na Casa das Artes de Famalicão. Dois 

invisuais brutais na área da world music. Tinha o desejo de os trazer ao Theatro Circo. 

O mesmo agente vendeu o espectáculo a outra estrutura sem ter falado comigo, quando 

fui eu quem primeiro os trouxe.  

Há questões de ética que devemos seguir. Não servirá obviamente para 

marginalizar o agente, mas há lições que temos de tirar. Por vezes, fazemos 

investimentos que depois beneficiam outras estruturas.  

É bom que o Theatro Circo, ou o seu director artístico, vão servindo de 

referência para outros programadores. Muitas vezes acontece uma coisa interessante: 

“se é no Theatro Circo vamos ver, não conheço mas deve ser bom”. O ciclo Musa 

também tem sido encarado como garantia de qualidade. Trouxemos para já Frida 

Aiboen e Those Dancing Days e tivemos bastante público. Os concertos foram 

excelentes, mesmo surpreendentemente, o que contribui para fazer as pessoas continuar 

a arriscar. 



 

 

 

357 

 

Desde 2006 até agora o que mudou, o que foi sendo aperfeiçoado no que respeita 

ao público?  

O primeiro ano de programação do teatro foi um ano de tentar criar uma 

identidade em termos programáticos e fazendo a ligação à cidade, que era muito ténue. 

Era necessário criar as rotinas na estrutura de funcionamento, visibilidade, bilheteira, 

parte técnica, palco e de criação de público. No segundo ano começámos a trabalhar 

mais seriamente com a cidade, o que tem vindo a crescer. Mensalmente temos 

actividades ligadas à cidade de Braga, desde as tunas até ao fado, passando pelo cinema 

e vídeo, aniversários ligados às rádios, e essa ligação tem obrigatoriamente de existir e 

tem vindo a melhorar. 

 

Depreendo então que o Theatro Circo seja uma casa de acolhimento de 

espectáculos. Tem estruturas de criação? 

Sim, talvez 60 por cento das nossas propostas sejam de acolhimento, 40 por 

cento de produção. 

O Theatro Circo é uma estrutura muito sui generis, porque tem uma longa 

história, uma imensa tradição, abriu em 1915, embora tenha estado encerrado durante 

cinco ou seis anos no período em que se deu a sua reconstrução. O teatro não deixou de 

existir só pelo facto de ter sido renovado. Até então era sobretudo uma estrutura de 

acolhimento, embora sempre tenha tido uma estrutura residente que é a Companhia de 

Teatro de Braga. É apenas uma estrutura residente, de produção independente ao teatro.  

Quando reabriu em 2006, passámos a criar não produções próprias mas também 

co-produções. Entre as mais recentes, recordo-me do Maldoror, com os Mão Morta, que 

foi co-produzido com o Imetua, do Day of the Death, uma produção nossa com artistas 

americanos, liderada pela Julia Atlas Muz, de produções criadas de raiz no Theatro 

Circo a par de muitas outras desde festivais e ciclos, que são produzidos por nós, como 

o Burla – Festival do Burlesco e o Musa – Ciclo no Feminino. Fazemos convites aos 

artistas para conceitos pensados e criados por nós. 

Temos produções, sobretudo na área do teatro, que vão circulando. O Theatro 

Circo é sui generis no sentido em que, embora não tenha nenhuma uma estrutura de co-
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produção interna, porque teria de ter outros meios, físicos e humanos, não deixa de o 

fazer. Esticamos até onde é possível, indo um pouco mais longe do que uma estrutura de 

acolhimento. Hoje são raras as estruturas que são apenas de acolhimento, porque é algo 

muito pouco aliciante e até preguiçoso. Mesmo que não quiséssemos fazer co-produções 

ficaríamos isolados, porque há necessidade de criar redes que nos obrigam a contribuir e 

a criar coisas novas. 

 

Têm Serviço Educativo? 

Não, não temos Serviço Educativo mas temos a valência de serviço educativo. 

Mais uma vez, embora não tenhamos, não quer dizer que não façamos mais e melhor do 

que estruturas que têm serviço educativo. 

Promovemos workshops e criámos uma relação muito próxima com algumas 

estruturas da cidade, nomeadamente, a escola Calouste de Gulbenkian na área da 

música, a Arte Total na área da dança. Criámos relações com estruturas para poder fazer 

ateliers que são abertos ao público e depois poderão ou não vir também profissionais.  

Alguns workshops do Serviço Educativo destinam-se a crianças entre os 4 e os 6 

anos, mas temos também ateliers que são mais dirigidos para um público mais 

profissional. 

 

Como é que seria a sua programação ideal em 2009-2010, se tivesse livre de 

constrangimentos? 

É muito difícil estar a escolher nomes como espectador. Teria necessariamente 

de ser uma programação bastante cosmopolita e, diria, urbana, porque são as minhas 

referências. Para a semana vamos ter uma companhia de dança que há muito queria 

trazer e que vai apresentar um novo espectáculo. Há coisas que vamos tendo, como no 

fim-do-ano os franceses Moriaty. Essa programação vai existindo, apesar de não existir 

de uma forma continuada. Gostaria de fazer mais produções e vamos certamente fazê-

las nos próximos anos. 

Os constrangimentos são muitos mas o que são constrangimentos também são 

não constrangimentos. Imaginemos que não há dinheiro para programar, então vamos 

tentar criar relações de co-produção e de aluguer de salas para poder programar. Se não 
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há número de técnicos necessário, então vamos tentar fazer com o número de técnicos e 

com as condições que temos. Se não existe spots a passar na televisão porque são muito 

caros, mas até gostaria de ter de vez em quando um spot a passar na RTP1, na RTP2 ou 

na SIC, tentamos levar as pessoas a ver o vídeo da Kaki King na Internet. O que quero 

dizer é que os condicionamentos também são virtudes. Acredito que a programação tem 

um lado instintivo e depois, como director artístico, tenho muitos outros parâmetros 

ocultos para me guiar. 

Desde logo o Theatro Circo é detido a 100 por cento pela Câmara Municipal de 

Braga, que tem assento no conselho de administração, recordo que é uma sociedade 

anónima, mas com uma série de directivas. Como director artístico tenho de perceber o 

que posso fazer para atingir esses objectivos. Também é o meu lado profissional que 

tento pôr em acção. 

 

Sente que o seu lugar depende dos resultados? 

Gostava de acreditar que não. Acredito que os programadores, gestores e 

directores artísticos têm determinadas qualidades, sendo necessário dar-lhes condições 

para que as desenvolvam. Se essas condições se verificarem, tem de haver um trabalho 

feito entre as duas partes. Não se pode deixar o director artístico isolado sem criar 

relações com essas duas coisas. 

Há objectivos artísticos, de identidade, de oferta para a cidade. Alguns 

espectáculos são criados e pensados para ter 100 pessoas, mas isso está relacionado com 

um lado confortável que queremos criar para o artista e público. 

Por outro lado, imaginemos que fazia uma programação que estivesse sempre 

cheio. Então, não precisavam de mim para nada. É de desconfiar quando está sempre 

cheio e muito vazio também não faz muito sentido. É preciso uma avaliação. 

 

Qual é o seu orçamento? 

O orçamento anual é de um milhão de euros para programação e custos fixos da 

estrutura, embora não seja bem assim porque esse orçamento foi criado para um período 

de quatro anos (quatro milhões de euros para quatro anos). Temos feito várias 

candidaturas, vários projectos foram apoiados e uma componente de aluguer de salas 
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que acaba por ser programação. Por exemplo, Wilco foi um aluguer de sala, embora seja 

considerado programação nossa porque permitimos que a sala fosse alugada.  

Temos resultados muito bons em termos de custos/bilheteira. Em relação a 2008 

a bilheteira cobriu acima de 60 por cento do valor das despesas totais do teatro, quer 

custos fixos quer flutuantes. Esse é um rácio muito bom e considero que serão poucas as 

estruturas nacionais que atinjam um valor equiparado. Normalmente é muito menor, 

anda na casa dos 25 por cento.  

 

Como é que se tornou director artístico do Theatro Circo? 

Foi por convite do presidente da câmara municipal, engenheiro Mesquita 

Machado. Estava a fazer programação em Famalicão, na Casa das Artes, provavelmente 

gostaram e convidaram-me para vir para cá. Entrei em Maio de 2006. 

 

Como é que classificaria a sua relação com a tutela? A Câmara de Braga? 

É uma relação eminentemente profissional. Estou cá desde 2006, temos tido 

momentos muito diferentes. Agora estamos num bom momento porque foram apoiadas 

uma série de propostas a que nos candidatamos, quer ao Ministério da Cultura, quer à 

União Europeia. As aprovações permitem-me perceber que vou poder fazer uma 

programação que vai mais ao encontro daquilo que eu desejo para o Theatro Circo. 

É preciso entender que ter a seu cargo um edifício é, na maior parte das vezes, 

um esforço muito grande para as autarquias mas também muito gratificante. Muitos 

louros poderão daí resultar, desde logo servir a população. O facto é que esta autarquia 

tem mantido e sinto-me muito confortável da maneira como as coisas se estão a 

desenvolver. 

 

A verba aumenta em ano de eleições? 

Não, pelo contrário. A verba para programação tem sido estável ao longo dos 

quatro anos. Neste último mês tivemos a boa notícia da aprovação das candidaturas, o 

que melhora um pouco, mas a programação está delineada até Dezembro. 

 



 

 

 

361 

Qual é o perfil do teatro, de acordo com o que está definido pela câmara? 

O objectivo é ter uma programação ecléctica, virada para a cidade mas também 

que crie identidade a nível nacional, para atrair públicos do país a circularem por Braga. 

É evidente que programar é um exercício de poder, mas que pode esconder 

muitas dependências. É o que também acontece com os partidos políticos. Porque é que 

escolhe um determinado grupo para trabalhar; porque que não escolhe outro? Porque 

favorece este e não aquele? Nesse aspecto considero que sou absolutamente livre porque 

não tenho compromissos com nada, não devo favores e ninguém me deve favores. 

Acho que faço o exercício de poder pelo valor das coisas. O meu valor como 

director artístico e como programador é o que faço e que consigo fazer. Esse é o meu 

valor e a minha liberdade. Temos este exercício de poder, enquanto nos permitirem que 

o tenhamos. Se deixar o Theatro Circo, deixo de ter esta estrutura, estas pessoas, esta 

equipa e a possibilidade de ter essa liberdade. Se não estiver a fazer nada, estou preso e 

não consigo expandir o que deve ser. 

Há pouco tempo fui à EuropaVox, um festival de tendências europeu que se faz 

há quatro anos em Clemont-Ferrand mas com extensões a outros países. Tem uma 

componente para o público em geral e com concertos para o público profissional: 

programadores, agentes, directores de festivais, rádios. Estavam lá austríacos, checos, 

belgas, mas não estavam portugueses. Perguntei o motivo ao director do festival, que 

me deu a entender que os portugueses não fazem as coisas de uma forma muito 

continuada. Imaginemos, um grupo vai fazer uma digressão a nível internacional. 

Enquanto grande parte dos países que lá estavam fazem as coisas de forma continuada - 

plantam, adubam, fazem as coisas crescer -, os portugueses querem que as coisas 

aconteçam logo, sem existir este trabalho prévio. Por isso, é que provavelmente não 

estavam lá grupos portugueses. No festival estava uma banda alemã com 18 anos de 

carreira, que praticamente não tocou em Portugal, mas com uma rede na Alemanha, 

França e outros países da Europa. O que nós muitas vezes fazemos é: a banda vai lá fora 

para ter visibilidade cá dentro. É preciso gostar dessa visibilidade lá fora, criar essas 

relações para mas falta dar esse salto. 

 

A sua programação é influenciada pelas políticas culturais nacionais? 
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Claro, indirectamente. Desde logo, os apoios que existem do Ministério da 

Cultura. Concorremos a tudo o que são programas. Agora estamos com o Quadrilátero 

Urbano, uma candidatura feita para o QREN II Norte, de programação a quatro: 

Barcelos, Guimarães, Braga e Famalicão, que vai acontecer em 2010, com produções 

nossas, das estruturas com circulação. Também concorremos aos apoios do Ministério 

da Cultura na área da programação. Vamos sendo apoiados na área dos cruzamentos 

artísticos. 

 

Quando faz uma programação, que elementos tem de articular? 

Considero que existem vários programadores em nós e de acordo com os 

momentos somos mais obrigados a vincar mais uma faceta do que outra. Neste 

exercício que podemos fazer que tem a ver com tentar pormo-nos de fora e criar 

personagens para os programadores, tento programar para a criação de uma identidade 

para o teatro. Tento jogar um pouco, escolhendo coisas que acho que fazem parte dessas 

características.  

Se me perguntar qual é a identidade do teatro eu não lhe sei responder. Há muita 

coisa que podemos não verbalizar mas não quer dizer que ela não exista. 

Temos naturalmente objectivos e está pensado, escrito e reflectido sobre o que 

vamos fazer, agora temos também de estar um pouco aberto às “influenzas”. Como é 

que eu programo? Desde logo temos de pensar na estrutura que temos, nos meios 

humanos, físicos, materiais, económicos, financeiros. Depois temos de jogar com as 

datas, com o que os agentes têm para oferecer, com aquilo que queremos e que vamos à 

procura, com aquilo que está a acontecer internacionalmente, daquilo que são as nossas 

referências, do custo do artista.  

Em Junho do ano passado, fiz a programação para a abertura das exposições 

para o Algarve. Na altura programei uma série de bandas e foi-me dada a indicação para 

ter três bandas a nível internacional e seis a nível nacional para diferentes espaços. 

Apostei em algumas bandas mais outras menos conhecidas. Na altura comprei os 

“Deolinda” para o Theatro Circo apresentar 10 meses depois. Pensei que a banda ia 

crescer e que era o momento para a comprar. A banda foi crescendo e dois meses antes 

do concerto era n.º1 das vendas e se a comprasse naquela altura iria pagar talvez 10 

vezes mais.  



 

 

 

363 

Há apostas que fazemos muitas vezes, mesmo de continuidade a nível de nomes 

e essa relação acontece também quando estamos a programar. Por exemplo, costumo 

acompanhar os trabalhos, na dança, da Tânia Carvalho. 

Por exemplo, para o ano há duas ou três companhias de teatro que quero muito 

trazer porque em princípio vou ter um pouco mais de dinheiro. Quero fazer estas 

apostas, senão poderá deixar de fazer sentido. Estas apostas estão relacionadas com o 

gosto pessoal, com o gosto empírico e com a tal relação que é difícil verbalizar.  

 

Para onde quer levar o teatro? Quais são os seus principais desafios? 

Em termos de espaço gostaria de ter uma presença maior de produção própria e 

fazê-la circular a nível nacional e em 2010 isso vai acontecer de uma forma mais 

visível. 

Vamos ter o espectáculo Amor entre cigarras, uma produção nossa com texto de 

walter hugo mãe, música do Miguel Pedro e mais uma série de criadores nacionais, 

figurinos, cenário e adereços de Catarina Barros. Esta produção vai circular por 

Famalicão, Guimarães e talvez mais alguns espaços. É um musical.  

Considero que fazer produções contribui para criar essa identidade que o Theatro 

Circo tanto quer e gosta, mas também porque seria uma estrutura muito preguiçosa se só 

fizer acolhimento. Para nós, não é suficiente, temos outras ambições e provámos que o 

conseguimos fazer.  

Queremos ter uma componente de edição de DVD de espectáculos filmados cá, 

com lançamentos. Fizémo-lo com Maldoror que está no mercado e algumas edições a 

nível discográfico. Queremos criar coisas que também fiquem, criar relações com os 

criativos e os artistas a nível nacional e internacional.  

 

Considera que há uma marca autoral na sua programação, que já mantinha na 

Casa das Artes de Famalicão e que trouxe para o Theatro Circo? 

Eu tento conquistar o meu espaço de liberdade; não no sentido de divulgar o 

nome de Paulo Brandão por tudo o que é sítio, mas gosto que as pessoas reconheçam 

que tenho capacidade e vou programando coisas que funcionam. Penso que não será 

com necessidade autoral. Neste contexto, está primeiro o Theatro Circo e o que 
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interessa é que a estrutura funcione e continue a trabalhar independentemente de o 

director artístico ser, ou não, o Paulo Brandão. 

 

Programa porquê? 

Talvez programe porque delegue nos artistas que trago aquilo que gostaria de 

fazer. Gostaria de ser a suma da gente que apresento. Por exemplo, se trago a Kaki King 

é porque me reconheço no que ela faz ou noutro nome qualquer. Isto acontece com os 

artistas que trago a 100 por cento, porque há outros que trazemos a 10 ou a 20. Há 

muitas razões. Identifico-me neste momento muito mais com a Kaki King do que com o 

Pedro Abrunhosa, mas o facto é que muitas vezes tenho de olhar para os 20 ou 30 por 

cento do que para os 70 ou 80 por cento. É sempre um jogo. 

 

Entende a programação como um exercício de crítica? 

Também é, desde logo pela exigência que temos em relação aos artistas. Isto é 

bom ou mau, funciona ou não, é bom espectáculo ou não. Enquanto directores artísticos 

também temos alguns ódios e temos alguns artistas que valorizamos imenso. 

Em relação à sociedade ainda não falámos, mas é o aspecto mais importante. 

Acaba por ser um pouco o papel dos ditadores; muitas vezes ditamos o que achamos 

que deve ser, mas também devemos ter o bom senso de perceber se estamos errados.  

Prefiro pôr as coisas ao contrário, o que nos leva para questões filosóficas. O 

facto é que a realidade de determinados espectáculos ou ciclos funciona de forma 

diferente de cidade para cidade e da relação das pessoas, se é uma sociedade aberta ou 

não, se vamos tentar fazer com que ela seja aberta. A ideia é precisamente essa: abrir, 

permitir, deixar fluir, mas não podemos ter a veleidade de pensar que vamos alterar 

comportamentos. Temos de fazer a leitura da sociedade e acredito que Braga tenha 

beneficiado e melhorado nesse aspecto com o aparecimento do Theatro Circo. 

 

Não se sente ditador? 

Não. Quando foi divulgado nos meios de comunicação que eu viria da Casa das 

Artes para o Theatro Circo, foram publicadas crónicas e textos em que (eu) parecia uma 
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espécie de “Messias”, usando uma expressão conotada com Braga, que tem uma 

componente religiosa muito forte. A determinada altura uma jornalista perguntou-me: 

mas o Paulo não traz artistas de Braga? Eu retorqui: onde estão? Não podemos fazer 

artistas, isto não é uma máquina de fazer artistas ou criadores.  

As coisas têm de ser trabalhadas e permitir que haja uma continuidade. Um 

aspecto muito interessante neste momento no panorama da música nacional é que se 

fizermos o exercício de apontar as 20 bandas esperança, encontramos entre seis a oito 

de Braga. Porquê? A autarquia criou condições, lá em baixo, no Parque de Exposições, 

para que as bandas ensaiassem, permitiu que houvesse ensaios e neste momento 

algumas bandas que estão aí com muita força. Monstro Mau, Mundo Cão, Smith Smunk 

Smooks, Peixe Avião, At Freddy’s House, AstroBoy, VortexOnTex apareceram porque 

lhes foram dadas condições de trabalho. 

Também acredito que é necessário criar condições para o aparecimento de 

criadores. Há países e mesmo autarquias que fazem isso muito bem. No EuropaVox 

recebi um dossier de uma estrutura, a Finish Music Information Center (Fimic), em 

Helsínquia, na Finlândia, uma associação ligada aos direitos de autor, parecida com o 

que existe em Portugal, mas que trabalha e divulga os artistas finlandeses. Se quiser 

trazer alguma destas bandas da Finlândia não pago cachet e tenho as viagens pagas. Isso 

só é possível porque o Estado investe ou cria meios (para tal). 

Temos um ciclo chamado “Sala de Ensaios” destinado à apresentação destas 

novas bandas, mesmo que não sejam de Braga. Vêm para o Theatro Circo porque têm 

qualidade, porque são boas, não é por serem de Braga. 

Se quer uma sociedade criativa, mais humana, em que as pessoas se relacionem 

como criadores, têm de desaparecer uma série de fantasmas. É preciso ter boas 

condições económicas e bem-estar. Provavelmente há muitos sítios que não têm 

saneamento, enquanto outros países já têm boa rede de transportes, boa rede de acessos, 

o comércio a funcionar, os centros históricos revitalizados, uma série de coisas 

provavelmente mais relacionadas com aspectos políticos e reorganização das cidades, 

para onde as cidades portugueses têm de caminhar. 

 

Depois os programadores deixavam de ser necessários? 
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Não, entendo que os programadores seriam muito mais necessários porque não 

estariam tão isolados. Guimarães vai ser Capital Europeia da Cultura em 2010. 

Ninguém sabe o que vai acontecer. Não no sentido de não estarem a trabalhar, mas no 

sentido: o que é uma Capital Europeia da Cultura Europeia pressupõe? Que seja uma 

cidade cosmopolita, aberta ao mundo? De que forma?  

Certo é que será certamente um esforço para criar condições de modo a que em 

2012, mas também nos anos seguintes, mudar as coisas para melhor. Isto que não passa 

só pelos agentes que têm já poder, mas também pelas pessoas, como seres individuais, 

de tentar transformar e melhorar a nossa sociedade. 
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Anexo 6: Entrevista a Rui Horta, fundador de O Espaço do Tempo, 

Montemor-O-�ovo 

Entrevista realizada a 14 Novembro de 2009, em Lisboa 

 

O que é, para si, programar? 

É ser capaz de, por um lado, ter um projecto pessoal fortíssimo, uma visão e, por 

outro lado, ser capaz de articular esse projecto com uma descodificação do local onde se 

insere essa programação, o que é muito difícil. Programar é algo de muito complicado. 

É preciso, por um lado, criatividade, e por outro, experiência e ser corredor de fundo. 

Não se pode desistir logo porque os resultados de uma programação só se traduzem a 

médio, longo prazo. Há resultados que são fogos-fátuos. Há várias velocidades que 

temos de seguir, há várias estratégias a seguir, mas para chegar ao objectivo da criação 

de públicos consolidados temos de ter a noção que é uma maratona. Esta é uma 

dificuldade por causa dos ciclos políticos e dos locais onde nos inserimos que, muitas 

vezes, querem resultados rápidos. 

 

O que considera médio e longo prazo? 

Considero médio prazo entre um ano e meio e dois anos; um longo prazo é um 

projecto de cinco anos. Considero que se consegue fazer uma boa criação de públicos, 

no imaginário das pessoas, com quatro a cinco anos de trabalho. Casos de sobrevivência 

à la longue já são ciclos de mudança de direcção. Um projecto de quatro ou cinco anos, 

se estiver bem consolidado, passará para uma outra visão. O nosso projecto está ganho, 

mas já será uma outra visão de um projecto ganho. 

Estou a falar do lançamento da parte estrutural de um projecto de programação. 

Pela experiência que tenho em Montemor-o-Novo e por outros colegas que tenho 

seguido, quatro ou cinco anos é o período adequado para lançar profundamente um 

projecto, o que é relativamente pouco tempo se pensarmos que se trata de um projecto 

dirigido às consciências. Uma programação de uma temporada é para teste, numa 

segunda temporada é para se procederem a ajustes e correcções, na terceira temporada 
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já se vêm os resultados das correcções de políticas de programação e com mais dois 

anos criam-se fluxos de público constantes. 

Uma das grandes dificuldades é saber descodificar o território e todos os 

parceiros no território, que são muitos, assim como ter uma programação de cunho 

pessoal.  

 

Referiu-se a políticas de programação, o que entende por tal? 

Antes de mais é preciso aliar uma política de programação a algo de 

profundamente anterior, que é a uma política cultural para a região onde se insere o 

teatro. Muitas das 308 autarquias não têm sequer uma política cultural, apesar de todas 

dizerem que têm. Se perguntarmos onde está um documento de política cultural ou carta 

estratégica são muito poucas as que o apresentam. Significa que, na realidade, há um 

problema anterior: ausência de um interlocutor local forte com quem discutir um 

projecto para a região. Acabamos por ser mais avançados no projecto de programação 

do que a autarquia, que vê a política cultural como uma política social, muito mais de 

acção cultural. A autarquia não vê a programação como uma política de valor 

acrescentado com a cultura e com a programação artística. Muitas vezes a vereação da 

Cultura está associada à do Desporto.  

A ocupação dos tempos livres é uma grande preocupação das autarquias das 

cidades periféricas de Lisboa, onde há níveis de violência mais elevados entre os jovens. 

É uma preocupação legítima, porque não é boa ideia deixar os miúdos de 16 anos 

arrastarem-se pela rua, assim como não é boa ideia deixá-los de tarde e de noite à frente 

do computador. Essa é uma parte do problema, mas para muitas autarquias tornou-se 

“o” problema.  

A política cultural é reactiva e não activa. Os políticos são quase sempre 

reactivos, não são capazes de ter projectos por antecipação. Funcionam bem como 

troubleshooting, mas têm um problema a que têm de dar resposta. É a “teoria do 

regador”; é preciso dar um pouquinho a este, outro bocadinho àquele e mais um pouco a 

outro. É o oposto do que precisamos em Portugal, mas o próprio Governo funciona 

assim, a Administração Regional funciona nos mesmos moldes e até a mentalidade dos 

portugueses. Daí que a cultura seja hoje muito importante e a capacidade de sermos 
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activos em tudo o que sejam processos de diálogo e negociação. Esta capacidade é 

importante até na economia. 

 

O Rui Horta tem participado em vários colóquios defendendo o papel da cultural 

em novos modelos de desenvolvimento. É uma forte preocupação? 

Sou muito militante, porque acho que trago uma visão diferente. Vivi fora de 

Portugal durante muitos anos e adquiri uma visão seguramente diferente; ao mesmo 

tempo sou português e próximo, mas também tenho uma distância crítica.  

Percebo os paradigmas de funcionamento, os canais, os circuitos, os erros de 

todo este sistema. É mais fácil para mim; não é ser especialmente inteligente ou culto. 

Apenas pela experiência que tive de deslocar-me da realidade e voltar a inserir-me nela. 

 

O objectivo da sua militância é estimular o debate? 

É preciso repensar tudo, a todos os níveis. Integra um discurso político mais 

alargado. A grande questão do programador cultural, ou como prefiro dizer do director-

artístico por ser aquele que tem um projecto artístico para o local onde se insere, é pôr o 

teatro no centro do discurso de negociação comunitária. O teatro pode ter um grande 

papel unificador e considero que a chave está no diálogo entre o teatro, agentes 

económicos, autarquia local, escola e associações. A questão reside na forma como os 

teatros conseguem dialogar com os estes parceiros e criar um valor acrescentado; criar 

um novo discurso reflexivo na escola. O mesmo acontece com a câmara, de quem não 

deverá depender mas com quem terá uma relação indirecta. O programador é um 

parceiro de discussão da câmara. O programador não pode estar dependente das 

decisões camarárias, tem de ter um orçamento e uma autonomia do poder local para ter 

distância crítica. 

Queremos alterar o modelo de gestão em que a programação de um teatro esteja 

entregue a um vereador ou chefe da divisão sócio-cultural ou um funcionário deslocado, 

muitas vezes com recurso ao Território Artes. São modelos reactivos, os possíveis dos 

últimos 10 anos, baseados no medo. Utilizando uma imagem um pouco leviana, se tens 

um Ferrari na garagem não o emprestas a qualquer pessoa, mas só em quem confias, 
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como ao teu irmão ou melhor amigo. Mas temos de começar a emprestar a pessoas que 

não conhecemos desde que estejam certificadas.  

O poder é o detentor dos espaços e naturalmente entregou-os às pessoas de 

confiança, aos melhores amigos. Foi muito dinheiro investido na construção dos teatros, 

que são politicamente importantes, significam votos nas eleições, a programação é 

muito virada para o exterior e tem impacto imediato na opinião pública. Muitas vezes 

entregaram-se os espaços a políticos. 

 

Como é que se propõe mudar a mentalidade? 

Através de uma carta de boas práticas para a programação. O projecto está em 

fase muito avançada e será discutido dentre de 15 dias na reunião da rede informal de 

programadores em Alcanena. O documento da REDE (Associação de estruturas para a 

dança contemporânea) tem sido discutido de forma acesa entre os seus membros.  

Ando há 20 anos no estrangeiro, a ver como as coisas funcionam e com boas 

práticas de programação, com boa governabilidade. Depois, vejo os erros aqui, e não 

posso ficar imune e sem fazer nada. Muitos destes modelos já foram testados; temos de 

ver quais os que se adaptam a nós e usar a experiência dos outros.  

A melhor maneira é dar sempre o exemplo. No meu caso, apesar do meu 

currículo, foi começar a trabalhar em Montermor-o-Novo. Tenho dado provas, mas mais 

importante do que essa experiência foi a que ganhei como artista a circular no mundo 

inteiro. França, Alemanha e Inglaterra são casos ricos em práticas e boa governabilidade 

ao nível da programação. Temos de reflectir sobre a nossa especificidade e ajustar, mas 

não temos de inventar nem de começar do zero, o que é muito típico de Portugal. 

 

Nos encontros Alcultur referiu-se ao programador como uma figura essencial ao 

desenvolvimento local e nacional. Tem aproveitado todas as reuniões públicas para 

fazer passar a mensagem… 

A sociedade hoje tem por base o conhecimento, as ideias, de terceiro sector, em 

que 70 por cento dos empregos, não são a criar nem a manufacturar matéria-prima, são 

mesmo a gerir. As pessoas usam a sua cabeça no dia-a-dia; então, o fundamental é ter 

mentes ágeis, horizonte, procedimentos claros e ter instalado o risco, a dúvida, que 
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também é método na investigação científica. É uma opção de vida. Se instituirmos isto 

como um crossover para a sociedade, o país desenvolver-se-á e será criada riqueza. 

Hoje temos o sistema oposto, com base no medo, nas corporações, fechado, 

ensimesmado e nós percebemos os motivos históricos deste cenário.  

A cultura é, hoje, a grande oportunidade como processo conquistador. Havendo 

308 autarquias e pelo menos 100 teatros excepcionais, além de outros espaços, temos 

uma área preferencial de contaminação a esse nível. O programador cultural, em 

articulação com os responsáveis escolares, pode contaminar a escola, processos de 

funcionamento autárquicos ao nível da gestão, processos de funcionamento dos agentes 

económicos, as associações e o movimento local associativo que é fantástico, além de 

poder contaminar os políticos.  

Em termos ainda mais gerais, a grande questão aqui é a capacidade de o 

programador encetar relações win-win e não win-lose. Em Portugal não temos relações 

de parceria, mas somos dominados por relações de competição e criamos defesas. Basta 

ver o que acontece com o Estado; são pedidas sempre maiorias absolutas porque não 

somos capazes de negociar. Temos de perceber, para correr esta corrida de fundo, que 

todos ganhamos. A globalização já trouxe isso aos negócios; quando abre um centro 

comercial abrem uma série de lojas Zara, Mango, Pull and Bear, ao lado umas das 

outras. Perceberam que, mesmo estando em competição, juntando-se ganham massa 

crítica. 

Nos anos 90, houve a passagem do fascismo e a queda do Muro de Berlim, o fim 

das utopias, a entrada na Comunidade Europeia e a revolução tecnológica. Entramos 

nisso tudo ao mesmo tempo. Portugal entrou em tudo ao mesmo tempo sem estar 

preparado para nada. É fascinante, é maravilhoso, mas não criamos massa crítica. As 

pessoas são incultas e iletradas. É uma evidência, nem sequer é um juízo de valor. 

Temos de alterar essa paisagem. É um processo de escola mas era importante que a 

nova ministra da Cultura tivesse um conceito. O Estado não tem conceito, nem modelo 

para isto. 

A Cultura deveria ter um modelo tal como a Ciência. É muito fácil um 

tecnocrata apresentar um modelo que soa bem aos outros tecnocratas: a investigação 

científica é o conhecimento. Actualmente, a produção de conhecimento não pode ser só 

ao nível da Ciência, mas a um nível de conhecimento cultural geral. O sistema onde 
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funciona? Esse discurso é mais difícil de fazer passar. O Mário Soares perceberia, mas o 

Sócrates não percebe. 

 

 

Estamos a falar de um conceito de poder mais alargado? 

Sim, sem dúvida, e gera outras questões brutais como a coesão social e cidadania 

que são realmente transformadores das consciências. Depois, há a questão da cultura ser 

encarada como um fim ou como um meio. Os estudos que têm saído defendem a cultura 

como um meio e por isso é que soam bem aos ouvidos dos políticos. Dizem que vamos 

ser ricos e que as empresas serão qualificadas. Tudo isso está certo, mas mais 

importante é que a cultura é um fim.  

O homem existe ser humano e define-se porque é culto. Cultura = ser humano. A 

questão é “ser humano” como substantivo ou como adjectivo? O ser humano culto entra 

menos em conflito, é dialogante, tem uma escuta activa, tem uma qualidade de vida 

melhor, é um ser mais feliz de uma maneira que não pode ser quantificada. Não 

podemos calcular tudo em função do Produto Interno Bruto (PIB). Sabe rir de si próprio 

e sabe enfrentar a crise, social e interior. 

Este discurso, que me parece muito evidente, deveria ser generalizado. Percebo 

que se chega aqui através de um processo, mas custa-me que não se entender que os 

grandes problemas em Portugal têm o défice de cidadania em comum. Teríamos de 

encetar um processo e entra aí o programador com um projecto artístico, um teatro, uma 

escola envolvidos, e o meio social e económico seria muito importante.  

A grande questão seria o Ministério da Educação ter comissões interministeriais 

com o Ministério da Cultura. Este deveria trabalhar a Cultura na escola, como projecto 

educativo e a própria avaliação dos professores deveria ter items de avaliação cultural. 

O ensino artístico é um cluster para pessoas que têm um ensino vocacional, os artistas, 

são muito poucas, são a ponta do icebergue. A massa de gelo por baixo é a cultura. 

Funcionar no ensino artístico é subir o icebergue um pouco mais alto, é ter duas Maria 

João Pires em vez de uma, é ganhar mais medalhas nos Jogos Olímpicos. Isso é arte! 

Por baixo da água está a cultura, que é a massa de gelo que levanta a arte.  
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A Cultura e a Educação é um trabalho invisível e geracional, que tem de ser 

começado já. Tem de começar quando as pessoas pensam em ter filhos, com escolas de 

pais. O que é ter um filho? É aproveitar essa janela de oportunidades, quando uma 

pessoa está obcecada por ter uma criança e que lê tudo, não só questões de saúde mas 

também psicológicas. Perceber que o que a criança fizer até aos 2 anos e, em geral, até 

aos 6 vai “matá-la” ou lançá-la no bom caminho. São raros os pais que sabem disso. As 

crianças nessa altura ainda não entraram na escola e opera-se ao nível dos registos pré-

simbólicos. Tem de se trabalhar ainda antes de haver essa quase-vida. É um discurso 

aterrador, eu sei. 

Em qualquer país do Norte da Europa, com valores civilizacionais mais 

avançados, é perfeitamente normal que os pais tenham aulas de educação para o parto e 

terem grandes reflexões em torno de educação e comunicação com os filhos.  

 

Comparativamente com esses países já temos as necessidades básicas 

asseguradas? 

Temos e não temos. Mas temos de ir a várias velocidades e haverá sempre 

diferentes extractos na sociedade. Quando os Cartagineses, uma das sociedades 

organizadas, chegaram e fundaram Olissipo havia povos no Alentejo e noutras áreas do 

país que viviam no Neolítico superior. Tinham menires e vivam em castros e tinha uma 

relação muito rudimentar com a civilização. 

Hoje há Nova Iorque e Tóquio, há a Papua Nova Guiné e o Índios da Amazónia. 

As divergências existem até dentro do mesmo país, veja-se o caso do Brasil e da 

Austrália, os dois países com elites muito avançadas. É preciso ter a capacidade de fazer 

uma parte da sociedade evoluir sem deixar a outra. Um grande problema actual, a nível 

do funcionamento mental, confirmado por qualquer psicanalista, é a capacidade de 

always include, never exclude, de sermos inclusivos em tudo.  

Na programação é preciso saber perceber o território; perceber para que 

comunidade estás a trabalhar e que há um projecto artístico que tem de estar relacionado 

com a região. Quando se descodifica o território há a imperatividade de ter um Serviço 

Educativo, cujo nome é questionável, porque é mais um serviço criativo para a 

juventude. Não estamos a educar, para isso já chega a escola. Estamos a criar dentro de 

um sistema educativo! Os jovens do Alentejo têm os problemas opostos aos dos jovens 
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da Amadora ou Damaia. Nestas localidades, ou no Vale da Amoreira e no Bairro do 

Fim do Mundo, há minorias étnicas e problemas de rivalidades ou facções entre eles, 

exclusão social, desemprego, abuso sexual, questões muito graves de violência. Já o 

maior crime no Alentejo é assaltar uma caixa de correio. Em contrapartida, os jovens 

têm falta de objectivos, há fragmentação social, alcoolismo, isolamento, depressão 

colectiva. O trabalho de um programador cultural de Serviço Educativo para o Alentejo 

não é o mesmo que na Damaia. Ao meu projecto na Damaia levo muitos criadores; mas 

não os levo ao Alentejo. Interessa tocar também algumas questões relacionadas com os 

pais. Mas depois temos de acreditar que a arte, independentemente de tudo, é arte e tem 

de fruir. Jogamos a várias velocidades; é muito complexo.  

 

No Espaço do Tempo promovem formações sobre a relação entre a mente e o 

corpo. É nesse sentido mais amplo de educação? 

Acima de tudo sou um coreógrafo. O corpo é, hoje, como análise da nossa 

sociedade, um corpo ausente. Nas sociedades mais avançadas só se vê a cara e as mãos, 

o resto do corpo está tapado. É fundamental viver bem com o seu corpo, é o princípio e 

o fim, é a única coisa que temos, diz o (filósofo) José Gil. O corpo é o corpo, é uma 

evidência; se não estás bem com o teu corpo, estás doente e os que estão em volta 

também ficam mal. 

O corpo tem imensas síndromes de doenças, das quais não nos apercebemos, que 

mostram que o corpo está em recuo completo em relação à vida, como evidenciam 

muitas tatuagens, piercings, alcoolismo funcional, anorexias, bulimias. O mundo está 

doente; as pessoas não estão bem com o seu corpo e os media propagam uma imagem 

do corpo que é completamente escravizante. Se for um corpo extraordinário mostra-se, 

se não for tapa-se; vamos ao ginásio compulsivamente ou então temos vergonha de ir à 

praia. Só pensamos no corpo já no extremo, quando temos de o expor na praia e ficamos 

deprimidos ou vemos como uma oportunidade de exibição. É errado! O corpo tem de 

ser pensado todos os dias, é preciso amar o teu corpo como te amas a ti. É fundamental 

trazer o corpo no discurso artístico e cultural; é a minha obrigação como coreógrafo. 

Temos há cinco anos uns seminários chamados “O Corpo Pensa”. São excepcionais e 

influenciamos profundamente todo o género de terapias, professores, formadores de 

formadores, educadores, artistas, criadores. Tratamos o corpo transversalmente. É uma 

espécie de pós-graduação. Os seminários estão sempre cheios. 
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Como é que passou da criação para a programação? 

Eu não passei da criação para a programação; faço as duas coisas e é o grande 

conflito da minha vida profissional. Dirigir “O Espaço do Tempo” dá-me imenso 

trabalho e, também sou criador. Estou em residência no CCB, tenho de três obras de 

seguida para apresentar na Casa da Música, outra com a Clara Andermatt, mais outra na 

Ópera de Estocolmo no Verão. É a loucura! Além disso, sou pai de três filhos e sou um 

pai muito dedicado. Tenho pouco tempo para dormir. 

A minha dedicação à programação é por uma questão de militância. Sou um 

filho do 25 de Abril, na altura tinha 16 anos, tenho uma consciência social profunda, 

adoro o meu país e a única maneira de pormos o país a andar é trabalharmos mais três 

horas por dia do que seria de esperar. Em vez de trabalhares sete horas, fazes mais duas 

ou três de militância. É mesmo uma questão de patriotismo! Ou então fazes os trabalhos 

de casa com os teus filhos, ou então ficas a trabalhar em programação cultural, em 

gestão, em lobbying, com os jornalistas, os políticos. 

O Estado ainda pensa que choque tecnológico é dar máquinas às criancinhas, 

não é. É por as cabeças ágeis, a pensar, porque o cérebro é o objecto mais tecnológico 

que existe.  

E factores de contaminação aqui? As elites têm de se desenvolver. Eu considero-

me parte de uma elite e há muitas pessoas a envolverem-se de muitas áreas: ambiente, 

ecologia, cultura, economia. Temos de atacar o sistema e coragem de tentar chegar ao 

poder. Eu não quero, mas há pessoas que deviam chegar e fazer a diferença. 

Esta ministra é uma mulher com força e assertiva, que tem estado próxima 

destas questões, talvez consiga dar este passo. Seria dizer: é preciso por disciplina no 

sector. Quais são as boas regras de programação? Temos uma carta das boas práticas de 

programação para os teatros municipais. Consideramos que um director tem de ser 

independente do poder político, ter o controlo do dinheiro, uma boa produção, um bom 

serviço educativo, capacidade de co-produzir os artistas locais, nacionais e até 

internacionais, capacidade de optimizar recursos, trabalhar em rede, estabelecer 

parcerias win-win, ser capaz de descodificar o território e manter diálogo com as forças 

vivas do território. 
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As autarquias têm de ter uma política cultural que esteja inscrita em regulamento 

camarário; depois, lançar uma candidatura por dossier; as pessoas são escolhidas após 

passar no crivo camarário e cada autarquia terá o seu director artístico.  

Os ingleses, que funcionam muito com especialistas, têm experts em vários 

ramos. Um teatro em funcionamento segundo determinados parâmetros é elegível para 

se candidatar a uma linha de crédito que o Estado, por decreto-lei, poderia lançar no 

valor de 20 milhões de euros na procura. Em Portugal, o Estado só põe dinheiro na 

oferta; dá dinheiro às companhias de teatro e dança, aos centros culturais. Aos poucos 

teatros a que dá dinheiro, é de uma forma totalmente aleatória misturada com 

companhias. Como é que eu, enquanto companhia de dança, posso concorrer com 

determinado teatro? Então, são eles que me contratam. Eu sou a oferta, eles são a 

procura, nem sei se isso é constitucional. 

O Estado tem de ter uma política para a oferta, a da DGArtes, em que compense 

monetariamente quem faz bem e não compense quem faz mal. O Estado também não 

me pode dizer o que vou fazer. O mesmo acontece com os teatros. Quem quiser fazer 

Marina Mota e Teresa Guilherme todos os fins-de-semana não leva dinheiro, mas se 

quiser ter uma programação de risco, com boas práticas de programação, co-produções 

receberá 200 mil euros. Desta forma, a autarquia sentirá que está a ser premiada pela 

aposta no programador e o seu trabalho reconhecido. O Estado enceta uma relação win-

win com as autarquias que tomarem decisões responsáveis.  

A única coisa que o Estado pode fazer é governar com um maço de notas numa 

mão e uma moca na outra. As leis são isso, tal como um pai faz com um filho. O Estado 

deve ter uma política clara e uma estratégia para a oferta e para a procura e não tem 

tido; tem de ser capaz de gerir, dar independência e auto-responsabilização. 

Deverá ser pensado o conceito de país, região e território e os objectivos 

definidos para os próximos 20 anos. Dos 200 milhões do Ministério da Cultura, 10 por 

cento poderiam ser aplicados na procura, uma verba equivalente já à aplicada na oferta. 

E depois, à inglesa, vamos avaliar. 

Em Espanha, fazem há dois anos o que estamos agora a propor. O Estado só dá 

dinheiro a quem cumprir uma série de boas práticas; nos próprios teatros do Estado, é 

feita a nomeação mas exigida uma série de resultados. Na prática, não é assim tão 

complicado. As pessoas estão é dentro da máquina de lavar e não a vêm de fora. 
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A sua programação é, de alguma forma, influenciada pelas políticas culturais 

nacionais? 

Não, mas é influenciada pelas políticas culturais europeias. Entendo como 

“influenciada” aproximarmo-nos de alguns itens quando sabemos que há dinheiro, mas 

ninguém determina o que vou fazer. Sigo o modelo do IA (Instituto das Artes) e sempre 

tive em 100 por cento em 100, o que me dá imenso orgulho. O “Espaço do Tempo” é 

uma organização algo sui generis. Nós temos Serviços Educativos porque eu tenho três 

filhos e vivi na Alemanha 10 anos, onde não faz sentido pensar num projecto sem essa 

vertente. Outras organizações tentam inventar aulas para ter Serviços Educativos. 

Uma influência significativa das políticas culturais ao nível europeu, com o 

Cultura 2000 e alguns outros projectos. Aproximamo-nos de alguns projectos europeus, 

mas eles estão certos em relação à circulação de pessoas, à circulação de ideias, à 

empregabilidade, à troca de experiências. Interessa-nos as propostas europeias porque 

estamos num país totalmente periférico. “O Espaço do tempo” está sempre a candidatar-

se; temos quatro projectos europeus. 

Em relação às macro-políticas de governo considero que se pode fazer uma coisa 

fundamental. O Estado não tem de programar, nem de criar, nem de produzir, mas tem 

de ajudar as empresas, os criadores, legitimizar e criar as condições para os outros 

fazerem. A Constituição Portuguesa admite  que o Estado só pode subsidiar 

directamente os teatros e as estruturas nacionais (Teatro Nacional São João, Teatro 

Nacional Dona Maria II, Teatro Nacional São Carlos, Casa da Música, CCB…) e 

nomear os directores. Mesmo isso é discutível.  

Fora dessas estruturas, existem centenas de equipamentos municipais onde se vai 

operar a grande transformação em Portugal. A mudança em termos de política área 

cultural, hoje, está nas autarquias. Hoje em dia gasta-se mais dinheiro na cultura em 

Portugal mas com o desinvestimento do Governo e investimento das autarquias, que são 

o factor de mudança. Tiveram de montar 100 teatros, têm o mundo em transformação e 

têm de dar continuidade e chegaram-se à frente com dinheiro. Nos últimos 10 anos, o 

investimento em cultura no Orçamento de Estado decresce de 0,7 por cento do PIB para 

0,3 por cento; nas autarquias cresce de 0,3 ou 0,4 para 1,1 ou 1,2.  
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O grande problema é que grande parte da verba vai para o sector terciário: 

manutenção dos teatros, bilheteiras, produção, material, directores. Esse dinheiro terá de 

ser posto para a criação. Portugal nunca pôs dinheiro no software, mas sempre no 

hardware. Essa é a transformação que faz falta, a mudança de consciência.  

 

As suas escolhas estão orientadas para os públicos? 

A mediação cultural é muito diferente do projecto educativo escolar. O nosso 

projecto de criação de públicos é relativamente simples. Estamos numa cidade de nove 

mil habitantes e devemos ser um case-study em Portugal, porque deve ser onde há mais 

públicos para a cultura em termos comparativos. Os objectivos de públicos estão 

completamente atingidos, mas apercebemo-nos que a sociedade funciona a duas 

velocidades. Por isso, temos dois palcos para dois níveis.  

A nossa opção é não fazer concessões e ter um projecto artístico de vanguarda 

numa comunidade rural, o que pode criar tensões. Então, temos a black box, onde 

fazemos as coisas mais radicais. Quando os espectáculos são anunciados para a black 

box, as pessoas já sabem que vai ser algo muito inovador e às vezes até dizem “isto não 

é para mim”. Mas nós vamos buscar “à linha” e já reunimos um grupo de fiéis. Metade 

é da cidade, outra metade é de Évora, Lisboa, Alcácer e Vendas Novas. Se 

compararmos com Lisboa não temos muito público mas temos três a quatro 

espectáculos com 70 pessoas a cada dia. Temos um fidelizado um público de 100 a 150 

pessoas, que vem a tudo, vê e coisas muito difíceis e é apaixonado. 

Depois, temos outro público, mais de cultura, que levamos ao (Cine-Teatro) 

Curvo Semedo, onde mostrámos o Ballet Gulbenkian e espectáculos mais abrangentes 

como o concerto dos Micro Audio Waves e o meu espectáculo para o CCB. Temos 

entre 300 a 600 pessoas na sala. O nosso trabalho de mediação de públicos é muito a 

estes dois níveis. 

 

Houve ao longo do tempo uma evolução na linguagem que foi apresentando? 

No início fazia imensos erros mas depois aprendi com eles. Programei coisas 

muito difíceis sem ainda ter um público consolidado e perdi público. Depois recuperei 

nos anos seguintes. 
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Costuma apresentar as suas obras? 

Não, nos últimos anos tive obras que não quis apresentar. Primeiro, para não 

criar um hábito. Eu sou mais um, não tenho de passar sempre lá apesar de ser da casa. É 

muito importante para mim que o público de Montemor-o-Novo que queira ver as 

minhas obras tenha de vir a Lisboa. Depois, as últimas obras não são autobiográficas 

mas podem ser encaradas desse modo e não me interessa a exposição. Este ano vou 

passar as três obras. Não há uma regra; a regra é não ter regra. Quero criar, ao público 

de Montemor-o-Novo, o hábito de não me programar. É muito importante que haja 95 

por cento dos outros; os Micro Audio Waves já passaram em todo o país menos em 

Montemor-o-Novo. 

 

O que acha dos programadores que se programam a si próprios? 

Acho horrível, mas tem de se ver caso a caso. À partida a minha reacção é de 

pele. Fiz agora um festival, em que tivemos 18 espectáculos em quatro dias e dava 

imenso jeito programar-me a mim. Não programei. No Estoril Film Festival, o Paulo 

Branco não programou o filme do Fernando Lopes, porque era produzido por ele, 

director do festival, mas apresentou outro filme português. Tem de haver deontologia. 

Não podemos esperar dos outros aquilo que não aplicamos a nós próprios. Para ter 

dinheiro para construir “O Espaço do Tempo” tirei dinheiro das minhas criações e 

lentamente fui transferindo para outros artistas. Hoje não tiro um cêntimo do “Espaço 

do Tempo” para mim. O meu dinheiro é francês, sempre foi. Sempre tive padrinhos, 

todos os artistas vivem de padrinhos, na linha da tradição renascentista europeia.  

“O Espaço do Tempo” funcionou com dinheiro francês durante dois anos; 

enquanto tiver esses mecenas que significa tenho circuito internacional e que não tiro 

dinheiro ao IA ao qual tenho direito. Transfiro essas verbas relativas às minhas obras 

para os outros artistas, o que nos garante uma gestão bastante razoável. Mesmo em 

Portugal, o meu dinheiro vem da ExperimentaDesign, do CCB, de Portimão, de 

Guimarães, do Teatro Nacional São João, todos os nossos co-produtores. Este é um 

discurso do qual me orgulho. Dilui-me no Espaço do Tempo, porque há anos em que 

não me programo.  
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Há algum traço distintivo que um criador possa imprimir à programação?   

Sim, dá-lhe uma proximidade enorme aos problemas dos outros criadores, uma 

grande transversalidade. Dá a possibilidade de se sentarem ao café e saber os problemas 

do outro lado, dá para fazer o bypass de outros problemas relacionais e não ter uma 

relação de poder com eles.  

O programador não pode ter uma relação de poder com o artista, ele existe 

porque há artistas antes dele. Temos duas grandes famílias de programadores em 

Portugal: aqueles que programa por amor e os que programam por poder. Temos 

exemplos claros. 

Os que programam por poder, tal como no Exército ou na Universidade, onde 

encetam um jogo de peões. Começam aqui e vão andando até acabarem a dirigir um 

teatro nacional. São pessoas pouco interessantes; normalmente não são bons 

programadores, não estabelecem uma relação próxima com os artistas, não gostam dos 

artistas e os artistas não gostam deles. São pessoas que se preocupam imenso com os 

media, usam o poder em seu interesse próprio, muitas vezes nem vão ao espectáculo. 

Acontece em todo o mundo. 

Depois há quem programe por amor, por profunda relação de identificação com 

a criação artística. É obviamente um programador mais interessante, preocupado, 

implicado e que traduz esse respeito nas suas orientações programáticas. À partida 

podem não se distinguir as suas programações, mas num segundo olhar é possível 

identificá-los. Nas artes sabemos quem são. Alguns não respeitamos, às vezes tememo-

los ou na maior parte das vezes odiamo-los; outros respeitamos e até gostamos deles. 

Com estes tenho relações há 20 anos, são os que gostam de mim como pessoa, são os 

meus padrinhos. É assim que eu faço.  

É uma relação de proximidade. Eu zanguei-me com o Gerard Violette depois de 

12 anos no Thèâtre de la Ville, em Paris, na “meca”, e hoje escrevemo-nos. O sentido da 

vida é as pessoas gostarem umas das outras e se não dás o exemplo na cultura quem 

dará? O meio da cultura e da arte é fraticida, como é possível? 

 

Qual é a questão que considere mais importante na dança contemporânea? 
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A emergência de uma terceira geração. Há uma nova geração que está liberta do 

poder da primeira, que foi muito forte, onde estou incluído, com a Vera Mantero, o João 

Fiadeiro, Francisco Camacho, Clara Andermatt. Éramos uma espécie de tertúlia de 

amigos, namorámos uns com os outros. Passados 20 anos temos uma posição 

hegemónica criativamente mas todos ajudamos alguém, não fazemos quintas como no 

teatro. As nossas estruturas têm sempre mais jovens associados. Como a primeira 

geração foi tão arrasadora, a segunda não teve hipóteses por mais que nos ajudássemos. 

Esta terceira geração já está liberta disso, fala por si e todos tentamos ajudá-los. 

 

Qual é a sua posição perante o Território Artes? 

Há muito trabalho e muita paixão da equipa que faz o projecto, mas não é uma 

medida estruturante, não cria massa crítica. As medidas estruturantes são as que criam 

massa crítica é tipo bola de neve. O Território Artes estimula a programação por 

catálogo, só que em vez de ser um catálogo pimba tem mais qualidade em que, ainda 

por cima, o Estado dá um desconto e/ou paga uma parte. Considero este um mau 

processo. É uma ferramenta intermédia, é a sequência do projecto de difusão. Tem 

sucesso, obviamente, porque liberta os orçamentos camarários mas não estimula uma 

política de território, em cada território do programador cultural. Quem tem de decidir 

não é um vereador sentado à secretária ou um presidente divisão sócio-cultural que nem 

sequer tem o conhecimento crítico. Chegam lá as companhias e deparam-se com total 

falta de condições. A única maneira de criar uma cultura performática e massa crítica é 

apoiando a assinatura do programador, ele é que tem de programar. Dar dinheiro ao 

programador, ter políticas culturais claras e o programador fará o seu trabalho. Ele é que 

tem de ter verbas; não pode andar a pedir descontos para ter uma programação nos 

teatros. Senão acontece termos vereadores no seu gabinete, a olhar para o catálogo e a 

pesquisar na Internet e a telefonar às pessoas. 

 

Voltando à perspectiva da REDE. Defendem a existência de uma estrutura de 

produção para cada teatro? 

Depende da dimensão do município. Numa sala para 150 pessoas, basta uma 

para fazer tudo: produção, bilheteira, mas tem de ter uma distância da cidade; não 

deverá ser o técnico superior municipal. A primeira proposta para as boas práticas de 



 

 

 

382 

programação é que o programador cultural seja independente da autarquia; até pode ser 

que a melhor pessoa para o lugar seja a que já lá está, embora durante o período de 

exercício tem de se desvincular do poder autárquico, pedir uma licença sem vencimento 

ou algo do género. 

 

A REDE propõe uma estrutura de criação/residente para cada teatro? 

Não, não. Pode ter ou não uma estrutura residente, conforme a massa crítica e o 

projecto, não há uma regra.  

Chamo a atenção para os estágios do Inov-Art, que penso ser o aspecto mais 

importante neste momento no que respeita à política cultural. Foram lançados pelo 

Instituto das Artes (actual DGA), vão entrar na segunda fase e estão em full-power em 

Portugal. Vai por em marcha políticas estruturantes, é verdadeiramente importante. Tem 

alguns erros e perigos, mas há uma equipa super-motivada por trás, muito nova, pessoas 

interessantíssimas. Há mais de 11 mil candidatos, escolheram 240, desistiram 5 por 

cento. Estão a sair os primeiros relatórios, uns falharam, outros são excelentes, mas na 

maioria são bons. É muito importante esse contacto com o exterior.  
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Anexo 7: Entrevista a Miguel Wandschneider, coordenador de artes visuais 

da Culturgest 

Entrevista realizada a 14 Novembro de 2009, na Culturgest, em Lisboa 

 

O que é, para si, programar? 

É construir os conteúdos, no meu caso na área da arte contemporânea, 

obedecendo a um certo número de preocupações variáveis de contexto para contexto, de 

maneira a que a programação tenha uma lógica interna própria, para que haja 

articulações fortes dentro da programação, se construa uma identidade ao longo do 

tempo para essa mesma programação e se atinja patamares interessantes de relevância e 

de qualidade. É uma questão inesgotável. 

 

Qual a sua proposta para a Cultugest? 

Uma programação deve obedecer a um certo número de preocupações que são 

variáveis segundo o contexto, o país e a instituição. Penso o contexto nacional em 

termos de divulgação de arte contemporânea, o que significa sobretudo falar de Lisboa e 

do Porto, onde as entidades estão demasiado concentradas. Há uma bicefalia fortíssima 

no que respeita a circuitos de divulgação de arte contemporânea. Também penso muito 

particularmente no contexto institucional, que é um segmento dos circuitos de 

divulgação de arte contemporânea, sobretudo no modo como está configurado na sua 

história, que é relativamente recente em Portugal. Penso mais no contexto institucional 

do que no galerístico, embora não esteja desatento à configuração deste sistema e ao 

modo como funciona enquanto plataforma/circuito de divulgação de arte 

contemporânea. 

Quando me refiro ao contexto nacional estou a pensar, no que o Hans Robert 

Jauss chama de “horizonte de expectativas”, num determinado horizonte de referências 

e de conhecimentos e de experiências que determinam o estado da recepção da arte 

contemporânea em Portugal. Penso a programação da Culturgest a partir de um 

conhecimento tão alargado quanto possível do que é a arte contemporânea e como ela se 

vai processando no contexto internacional, mas considero que a programação deve ser 
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pensada simultaneamente em função do contexto nacional, e em particular do contexto 

institucional. 

Uma das primeiras coisas que disse ao Miguel Lobo Antunes (administrador da 

Culturgest) foi que o sistema institucional em Portugal era muito recente. A Culturgest 

surgiu em 93, o Museu de Chiado reabriu em 94, o CCB apareceu em 92, a Casa de 

Serralves existe desde 87 e o Museu desde 99 sendo que deveríamos falar de um ciclo 

mais longo iniciado com a contratação de Vicente Todolí para director e do João 

Fernandes para sub-director do museu em 96. A programação do Todolí começou em 

97, na Casa, com aquela magnífica exposição do James Lee Byars, havendo uma 

situação de proto-museu, que depois é instituída em 99 com o museu (da autoria) do 

(arquitecto) Siza Vieira. O sistema institucional é recente e esteve ancorado na 

apresentação de nomes de artistas muito conhecidos; foi assim que eu diagnostiquei o 

contexto ao Miguel Lobo Antunes, logo quando me convidou em Abril de 2004 para ser 

programador e consultor para a arte contemporânea na Culturgest. A apresentação de 

artistas muito conhecidos cujo trabalho ainda não tenha sido mostrado em Portugal teve 

uma importância extraordinária no nosso contexto e continua a ter. Na sequência disto, 

defendia que a Culturgest tinha uma oportunidade histórica de construir uma 

programação que não apostasse nestes nomes consensuais, em muitos casos canónicos, 

e que tinham atingido o topo da pirâmide de consagração na cena internacional. Pelo 

contrário, a Culturgest teria enormes vantagens em visar um universo que não 

corresponde a um nicho, é um universo incomensurável de artistas com um trabalho 

muito interessante, carreiras muito dinâmicas, não necessariamente mais novos, embora 

com níveis de visibilidade e de consagração muito abaixo de alguns dos artistas que 

instituições como o CCB, o Museu de Serralves ou a própria Culturgest vinham 

apresentando.  

Havia um tremendo défice, e a palavra défice é neste caso um eufemismo, de 

conhecimento e de experiência do trabalho de artistas que não tinham chegado ao topo 

dessa pirâmide de consagração. Havia um quase total desligamento do contexto 

nacional relativamente às dinâmicas de produção artística na cena internacional e uma 

situação preocupantemente periférica. Estes artistas eram apresentados em Portugal, em 

alguns casos, vários anos depois, noutros, muitas décadas depois de terem sido 

consagrados. Estávamos a apanhar as coisas em diferido.  
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Propus a aposta numa programação que se desvia deste universo de artistas 

consagrados. Desta forma estaremos a construir uma identidade forte - quando falo em 

identidade há várias coisas em jogo, não é uma questão de fachada - e a dar um 

contributo muito importante para sincronizar o contexto com as dinâmicas de produção 

e de divulgação da arte contemporânea num sistema mais alargado, o chamado sistema 

internacional, que é ele uma realidade complexa, segmentada, multifacetada, com 

circuitos de natureza muito diferente.  

O sistema internacional não é aferido apenas, nem sobretudo, em função de 

Nova Iorque, Londres e Berlim, nem em função do MoMA ou do New Museum em 

Nova Iorque, da Tate Modern ou da Whitechapel em Londres, ou do Centro Pompidou 

em Paris ou de uma Hamburger Bahnhof, em Berlim, que, de resto, tem uma 

programação muito irregular em termos qualitativos. 

Falo de sincronização e não de sintonização porque a programação que temos 

vindo a construir na Culturgest é muito específica e muito autónoma. Evito o termo 

sintonização porque não estamos propriamente a seguir o que outras instituições fazem 

e o que acompanho de outras programações. Estamos a construir uma programação que 

me parece ter, no contexto nacional e internacional, uma especificidade e uma 

identidade próprias. Um dos meus trunfos quando me relaciono com o contexto 

exterior, com determinado artista, galerista ou curador, é justamente apresentar uma 

programação que ainda é muito recente – começou em Janeiro de 2006 -, mas que já se 

diferencia e autonomiza muito de outras programações institucionais no estrangeiro. 

Tem um grau de especificidade muito significativo. 

A pergunta levanta-me imensas questões sem as quais não consigo restituir as 

lógicas que presidem à programação. 

 

Antes de estar na Culturgest era curador independente. O que trouxe dessa 

experiência? Trabalha com os mesmos artistas? 

Não. Quando o Miguel Lobo Antunes me telefona a propor uma reunião pensei 

que me ia convidar para comissariar uma exposição. Nessa reunião convidou-me para 

programar a Culturgest e foi um encontro de duas horas porque lhe disse imediatamente 

o que penso da Culturgest como instituição e o que achava que deveria ser no capítulo 
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da arte contemporânea. Apresentei de imediato um projecto cujas linhas mestras ainda 

sigo e cuja concretização ainda pressupões vários anos de trabalho no mesmo sentido. 

 

Um projecto a quantos anos? 

Ainda não começou há quatro anos. Penso que oito anos será o tempo ideal, 10 

anos no máximo, para construir um património - sem qualquer carga mais pesada, uso o 

termo com alguma neutralidade - de projectos e publicações. A partir dessa altura 

deveria haver uma renovação e outra pessoa deveria assumir a programação e trazer as 

suas ideias, as suas experiências, os seus conhecimentos e as suas escolhas.   

Desde o início de 99 trabalhei como curador independente em condições muito 

adversas porque entendia esta actividade de curadoria a tempo inteiro e não como uma 

actividade complementar, por exemplo da docência na universidade ou de escrita 

enquanto crítico de arte, que nunca fui. Durante esses cinco anos vivi abaixo do limiar 

da pobreza, descrevendo a situação objectivamente, porque não é possível assumir a 

actividade de curadoria a tempo inteiro em Portugal na condição de curador 

independente.  

Comissariei projectos na Gulbenkian, embora não tenha recebido nada porque 

era uma extensão de um projecto que estava a desenvolver nas Caldas da Rainha, o 

“Slow Motion”. Propus ao Jorge Molder uma extensão do projecto durante seis meses e 

este durou três anos, foi uma parte do projecto. Trabalhei para o CCB, ao ser um dos 

comissários da “Noronha da Costa Revisitado”, uma exposição que deu muito trabalho 

a fazer, ocupou-me um ano e meio de vida sem fazer mais nada. Trabalhei para 

Serralves, onde em 2001 comissariei a “Sem Prata”, exposição do trabalho em filme e 

fotografia de Ângelo de Sousa. Ainda em 99 fui um dos comissários da exposição “A 

Indisciplina do Desenho”, produzida pelo Instituto de Arte Contemporânea (IAC), 

tragicamente convertido no Instituto das Artes (actual Direcção-Geral das Artes).  

Trabalhei no IAC entre Junho de 97 e Janeiro de 99 e demiti-me por considerar 

que fora colocado “na prateleira” pela minha directora de serviços. Se calhar tinha 

demasiadas ideias, entusiasmo e vontade de fazer coisas, o que constituía uma certa 

ameaça para uma cabeça pouco pensante e pouco informada, demasiado ocupada com 

questões secundárias. Depois de me demitir, o Fernando Calhau convida-me para 

continuar um projecto embrionário de descentralização, que tinha tido um primeiro 
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momento com a exposição “Paisagens no singular”, co-comissariada por mim e pelo 

Nuno Faria, enquanto ainda estava a trabalhar no IAC. Este projecto teve seguimento 

com “A Indisciplina do Desenho” e depois parou; do embrião passou para o aborto 

como é tão frequente neste país nesta área. 

Enquanto independente trabalhei com o IAC, o CCB, o Museu de Serralves, mas 

não tinha um “tostão furado” para viajar. Deparava-me com a seguinte situação: ou eu 

criava as condições em termos profissionais para poder viajar e trabalhar com artistas de 

outras paragens, a viver e a trabalhar (fora), ou eu continuaria a trabalhar nesta área da 

curadoria colaborando apenas com artistas portugueses que eram aqueles cujo trabalho 

eu conhecia bem e que estão situados num contexto que conhecia, incluindo a história 

deste contexto. 

Eu tinha um conhecimento escasso do que se passava internacionalmente. 

Conhecia, por experiência própria, o trabalho dos artistas que as instituições iam 

apresentando cá e com quem trabalhavam; conhecia algumas coisas que tinha visto lá 

fora por experiência directa porque tinha ido, com os meus parquíssimos recursos, à 

Bienal de Veneza em 2003 e no ano anterior tinha estado na documenta (Kassel). Estive 

em Nova Iorque, durante três semanas, entre Dezembro de 98 e Janeiro de 99, com uma 

bolsa da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, onde vi imensa coisa. Foi 

uma viagem determinante para me abrir perspectivas sobre o que se andava a produzir e 

a mostrar. Tinha viajado muito pouco e estava apartado do que se estava a passar no 

estrangeiro. 

Quando faço esta proposta ao Miguel Lobo Antunes estou, de alguma maneira, a 

meter-me numa embrulhada, porque não só carecia desse conhecimento mínimo para 

alavancar uma tal programação; tinha de o ir acumulando a partir daí ao sabor das 

viagens que fosse fazendo.  

Também estava destituído de uma network lá fora. A network que a instituição 

tinha era muito frágil e completamente irrelevante para o tipo de projecto que eu queria 

fazer. Uma network é muito importante para uma instituição e para um programador. 

Entendo network no seu sentido literal: uma rede de relações construída em torno do 

trabalho que se faz, dos projectos que se desenvolve, das colaborações que se vai 

fazendo com os artistas. Para mim network é uma coisa muito prosaica, é uma rede de 

relações que está a ser constituída com base em afinidades e cumplicidades e que se 

desenvolve a partir do trabalho que se realiza e tendo em vista o que se está e se vai 
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realizar. É uma ferramenta fundamental para fazer uma programação de qualidade, 

relevante e para ter acesso à informação no tempo certo. 

Foi muito difícil. Chego lá fora e estou muito desprotegido. O tipo de 

programação que queria fazer não tinha rigorosamente nada a ver com exposições que 

tiveram a sua importância, como a do Jean Dubuffet ou do Modigliani ou do Egon 

Schiele ou a do Movimento, para dar alguns exemplos de exposições que tinham 

acontecido na Culturgest. Também não tinha nada a ver com uma marca muito presente 

na programação, a partir do final da década de 90 e até eu ter chegado à Culturgest, que 

estava de alguma maneira organizada a partir de preocupações relacionadas com uma 

agenda ideológica, intelectual e artística muito específica, conotada com as questões do 

multiculturalismo e do pós-colonialismo. Quando cheguei estava a decorrer uma 

exposição com artistas da Índia e tinha decorrido outra com artistas chineses, sobretudo 

pintores. Não estou a fazer nenhum juízo de valor, estou só a dizer que o meu projecto 

estava muito distante do tipo de programação que tinha sido desenvolvida pelo António 

Pinto Ribeiro ao longo de 11 ou 12 anos. Este era o ponto de partida, ainda assim 

arrisquei a tentar concretizar o projecto que achava que a Culturgest deveria abraçar e 

que me apetecia desenvolver. 

  

Então decidiu construir uma nova identidade, uma nova ideologia da instituição? 

Ideologia é um termo muito marcado, porque quando falo de multiculturalismo e 

pós-colonialismo isso está fortemente entrosado com um pensamento ideológico. A 

minha relação com a arte contemporânea caracteriza-se por um imenso ecletismo. 

Sempre fui muito adverso da adesão a uma tendência ou a uma linha de pensamento ou 

a uma corrente. Por exemplo, a oposição que se faz entre a arte formalista e a arte 

política são, para mim, categorias, classificações e dicotomias completamente espúrias. 

Num primeiro momento, o conceito de político e de arte política tem de ser debatido e 

problematizado, sendo constantemente introduzido na discussão como equivalendo a 

representação de grupos que não têm voz ou que têm uma voz minoritária no mundo 

contemporâneo. É, então, o artista como representante dos excluídos, de desfavorecidos, 

um grupo social ou cultural. Sempre achei esse entendimento da arte como política 

absolutamente desinteressante. 
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Tanto posso apresentar um artista profundamente político, até num sentido não 

tão afastado do entendimento geral do que é a arte política como o Walid Raad ou o 

Jean-Luc Molène, como posso apresentar um pintor abstracto como o Kees 

Goudzwaard, que certas pessoas tenderão a considerar um artista formalista. Posso 

apresentar tanto um artista que trabalha com vídeo, com escultura, com imagem 

fotográfica, com instalação. O programa é muito ecléctico em termos de tipos de 

trabalho, de media e da carreira dos artistas que apresenta, tanto um desconhecido como 

um consagrado, como a Frances Stark de quem apresentamos a primeira retrospectiva. 

 

Já era ecléctico quando era independente? 

Não penso a programação na Culturgest nos mesmos moldes em que penso a 

actividade que desenvolvi até à entrada na instituição. Esse eclectismo já caracterizava a 

minha actividade como curador independente, mas as coisas punham-se em termos 

totalmente diferentes porque estava limitado ao contexto nacional e aos artistas 

portugueses. 

 

Referiu a dicotomia centro-periferia. Ainda faz sentido pensar assim em 2009? 

Acho que é de gritos quando se diz que não faz sentido. Basta viver numa 

periferia. Portugal é semi-periférico, mas basta viver neste contexto para perceber os 

efeitos e os condicionamentos associados ao facto de se viver e trabalhar neste contexto.  

A partir da década de 70, algumas periferias do ponto de vista geográfico 

constituíram-se como centros artísticos; às vezes porque uma instituição numa cidade de 

província passou a desempenhar um papel determinante e de vanguarda na apresentação 

de arte contemporânea, ou porque um pequeno cluster de galerias entre as mais activas 

na apresentação do que, na época, era considerado vanguarda.  

Paris era, até à década de 60, a grande capital da arte, mas vai sendo 

progressivamente substituída em Nova Iorque. O momento marcante é a atribuição do 

Leão de Ouro da Bienal de Veneza, em 1964, ao Robert Rauschenberg. É um símbolo 

da passagem para a hegemonia americana. Basta olharmos para a arte contemporânea, 

nos anos 60, em Nova Iorque, com a pop art, depois a arte minimal, a land art e as 

performances. Esse contexto é incomparável com qualquer outra capital artística 
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europeia. Mas se olhamos para a Alemanha, na década de 60 e 70, há cidades como 

Dusseldorf, Colónia e Frankfurt que se tornam fundamentais no xadrez artístico 

internacional. Quando falo de centro e periferia não quer dizer que não haja, aqui e ali, 

fenómenos de centro em cidades que são, geograficamente ou de estatuto, periféricas. 

Às vezes são cidades de província. Um dos espaços mais interessantes nos últimos 12 

anos é o Kunstverein de Braunschweig; a sua existência dá centralidade à pequena 

cidade alemã, mas não a torna um centro de divulgação de arte contemporânea. Do 

mesmo modo, existe uma programação muito interessante neste momento no Kunsthalle 

de Baden-Baden, no sul da Alemanha.  

Para a constituição de um centro artístico não basta uma instituição, uma galeria, 

um espaço, mas conferem centralidade. Contudo, há relações de força no contexto 

internacional e uma grande disparidade na possibilidade de acesso à informação e de 

experiência das coisas que torna os conceitos de centro e periferia absolutamente 

actuais. 

Vivo em Lisboa e precisei de ir, na semana passada, a Estugarda, com escala em 

Munique. Cheguei ao aeroporto de Lisboa às 13h e ao de Estugarda às 23h. Perdi um 

dia para chegar a Estugarda. Se estiver em Frankfurt (Alemanha), Roterdão (Holanda), 

Bruxelas (Bélgica) ou Antuérpia (Bélgica), que é uma cidade muito interessante para 

quem trabalha em arte contemporânea, basta-me apanhar um comboio – sem o 

incómodo do check in e as perdas de tempo das escalas -, para me deslocar. 

 Agarro-me à barriga a rir quando me dizem que não há centro e periferia. Se 

estivesse a trabalhar em Bruxelas tinha acesso a 10 vezes mais informação e experiência 

directa de arte contemporânea do que estando a viver em Lisboa, e trabalho numa 

instituição que tem um orçamento para eu viajar. O problema depois é quanto tempo 

tenho para viajar, porque há muito trabalho a fazer em Lisboa e tenho de passar muito 

tempo na Culturgest. 

Quando se pensa nos salários e nas condições de vida e de trabalho até de um 

curador independente que vive em centros como Bruxelas, Colónia, Paris ou até em 

qualquer cidade de província holandesa, já não é tanto a questão das distâncias e de 

esforço para ir ao encontro das coisas, mas é também dos recursos que se tem para 

viajar. A minha situação é a excepção em Portugal. Os artistas que aqui vivem têm 

dinheiro para viajar com alguma frequência? Um artista em Bruxelas vai a Colónia e 

volta facilmente no mesmo dia, com a “barriga cheia” após ter ido à(s galerias) Daniel 



 

 

 

391 

Buchholz, Baecker ou ao Ludwig Museum. Ou então apanhou o comboio e foi a 

Düsseldorf, onde visitou o K21, a Kunsthalle ou o Kunstverein. Estou a baixar a 

conversa à terra e a traduzir isto por miúdos. Não me venham dizer que não há periferia 

e centro. 

Se não houvesse periferia e centro, porque é que as nossas galerias têm uma 

programação tão pouco informada e tão desatenta relativamente ao que se passa na cena 

internacional? Se não fosse um contexto periférico, porque razão a maioria dos nossos 

coleccionadores só compram obras de artistas portugueses e têm um desconhecimento 

chocante do que é a arte contemporânea hoje e do que foi a arte contemporânea nos 

últimos 20 anos? 

Estou a objectivar, através de exemplos, a nossa condição periférica ou semi-

periférica, como se quiser tomar. Há outras manifestações; poderia estar uma hora a dar 

exemplos de como somos periféricos ou semi-periféricos. Tive em simultâneo uma 

exposição do Ricardo Jacinto, a quem convidei e comissariei, e a de Frances Stark, que 

tem desenvolvido um trabalho importantíssimo nos últimos 15 anos, uma figura cimeira 

a nível internacional e trabalha com algumas das galerias mais poderosas. Às pessoas 

que vieram dar-me os parabéns pela exposição, eu perguntei: qual delas? Todas me 

responderam que era a do Ricardo Jacinto. Quando o grau de adesão e de interesse 

relativamente à exposição do Ricardo Jacinto é incomparavelmente superior ao grau de 

interesse, já não digo de adesão, pela primeira retrospectiva da Frances Stark, numa 

exposição co-produzida pelo Van Abbemuseum em Eindhoven e pelo FRAC 

Bourgogne em Dijon; quando o grau e o volume de recepção crítica e de cobertura 

mediática e jornalística é incomparavelmente superior para o Ricardo Jacinto do que 

para a Frances Stark; o que é isto senão a manifestação mais iniludível da nossa 

condição periférica? 
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Anexo 8: Entrevista a Jorge Salavisa, director artístico do Teatro 

Municipal S.Luiz, Lisboa 

Entrevista realizada em 10 Novembro de 2009, no Teatro São Luiz, em Lisboa 

 

O que é, para si, programar? 

Depende muito do espaço que se tem para programar. Não é possível programar 

para um teatro de 100 lugares do mesmo modo que para outro com 500, 1 000, 1 500 ou 

3 000. Quando aceitamos este trabalho temos de ser profissionais de (analisar) as 

opções no que respeita às salas e ao nível público. Fui programador, durante 20 anos, no 

Ballet Gulbenkian, para uma sala de 1300 lugares. Arrisquei muito, mas misturando 

novos com consagrados. Assim fui construindo os novos até acabar por ter um 

espectáculo só com novos criadores. O mesmo aconteceu com a Companhia Nacional 

de Bailado e também no S.Luiz, onde tenho uma sala de 630 lugares. É uma sala 

pequena para algumas coisas, grande para outras, mas é um espaço que, por si, tem 

personalidade. É um teatro da cidade, por isso, tem de ser um teatro aberto, o que 

também implica risco. Estar num teatro municipal representa para mim uma nova 

maneira de programar. 

Há muitas condições a respeitar quando se programa. Por isso é que trabalho 

com dois anos de antecedência. A preparação de uma programação sobre o teatro da 

região Norte, que terá lugar em Janeiro/Fevereiro de 2011, começou logo no início deste 

ano e ainda hoje tive uma reunião sobre o assunto.  

Além da sala, é essencial ter em vista as possibilidades financeiras. Uma pessoa 

pode sonhar alto e não ter dinheiro para o fazer. Sou programador há muitos anos e 

nunca ultrapassei um orçamento na minha vida. Tenho esse palmarés, que é conhecido. 

Sou muito cuidado nos dinheiros públicos.   

A disponibilidade das pessoas é também algo que devemos ter em conta. Por 

exemplo, quando fiz a Pina Bausch há quatro anos sonhei ter o Palermo Palermo, mas o 

nosso palco ia abaixo se tivesse essa coreografia, em que cai uma parede. Às vezes 

quero ter um espectáculo que não posso fazer por falta de capacidade financeira. Outras 
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vezes, temos um projecto estabelecido com muita antecedência e de repente a pessoa diz 

que não pode. Há sempre condicionalismos. 

Programar num teatro municipal também tem um lado criativo. Estou sempre no 

meu cantinho, humilde, a fazer a minha programação mas com essa componente. 

Quando eu programava uma noite de bailado, esta tinha de ter um começo, meio e fim. 

Tinha de ter uma dinâmica. Nada na vida funciona sem dinâmicas. A forma é muito 

importante. Para mim, há sempre um jogo de dinâmicas e gosto muito de fazer a 

programação com antecedência precisamente para dar um ritmo e vivência diferentes. 

Ter uma Pina Bausch, depois o Camané, seguido do Luís Miguel Cintra e depois uma 

comédia ou stand-up. No Jardim de Inverno, fazer coisas com os jovens durante a tarde 

e “maluquices” à noite. Fizemos (os 10 anos da morte da) Amália com conversas e 

amigos, em breve teremos uma danceteria para os 100 anos da Carmen Miranda. É 

muito importante, para mim, encontrar harmonia, ritmo, respiração. Acho que nada 

funciona sem dinâmicas. Se não há uma dinâmica na escrita, um ritmo ou uma forma 

coerente. É na forma que o texto funciona. 

 

Tem a preocupação de guardar distanciamento a fim de garantir o equilíbrio e a 

diversidade? 

Sim. Vou ter a mostra do teatro português na região Norte, em Fevereiro de 

2011, que comecei a trabalhar com a (entretanto falecida) Isabel Alves Costa. Há uma 

série de companhias que vêm de seguida, mas é diferente porque se trata de um ciclo. 

Agora, se programássemos sempre teatro seria monótono. Por isso gosto de fazer estas 

alterações. 

Um ciclo ou festival é diferente. Há um tema, com uma série de conversas à 

volta. Estive com a Helena Serôdio, da Associação Portuguesa de Críticos de Teatro, 

para que ela comece a pensar num documento sobre os problemas com os actores, os 

problemas a nível de subsídios. 

 

Qual é o papel ou função de um ciclo no meio de uma programação contínua? 

Temos alguns ciclos: festa do jazz português, uma ideia minha por causa das 

escolas, como forma de mostrar a juventude; os pianistas, os guitarristas, os novos 
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cantores e o festival da Escola Superior de Música. O ciclo sobre o teatro do Norte vai 

trazer companhias que têm um público mas são pouco conhecidas em Lisboa, permite 

chamar atenção para o que está a acontecer no Porto. Posso vir a ter algumas 

companhias que isoladamente teriam pouco público, mas que em conjunto poderão 

captar atenção e ser destacadas através de várias conversas em torno do ciclo, pela 

divulgação, pela assinatura que se vai criar, por aquilo que se vai mostrar. Costumo 

dizer que se as pessoas que fazem ou querem fazer teatro fossem ao teatro as salas 

estavam cheias. Fazer uma mostra de teatro pode chamar a atenção de uma forma que 

uma companhia isolada não faria. É a primeira vez que o faço no S.Luiz, precisamente 

em resposta a um nível elevado de companhias que se querem apresentar em Lisboa. Há 

dois anos reservei sete semanas para o ciclo, que acaba no Dia Mundial do Teatro.  

Há uma lógica na programação. Talvez as pessoas não dêem por isso, mas 

algumas pessoas dão e têm-me chamado a atenção. A maioria das pessoas não vêm 

certos detalhes mas sentem-se bem no espaço, o que é muito importante. Esse ritmo, 

dinâmica é algo que não se vê mas que faz as pessoas sentirem-se bem. 

 

Referiu atrás o lado criativo de programar. O seu percurso artístico teve alguma 

influência na forma como programa? 

Fui bailarino durante muitos anos, tive uma carreira muito boa, mas depois senti 

que não tinha talento para ser coreógrafo. Sempre tive o sonho de ser director de um 

teatro, assim como sempre tive, e continuo a ter, a noção daquilo que sei e do que não 

sei. Fui para fora em 1959, com 19 anos, e voltei em 1977, com 36 anos, para a 

Gulbenkian. Fui professor, podia ter tido uma carreira internacional e fui dar aulas para 

muitos sítios. Adorei ensinar, mas fui sempre programador de dança no Ballet 

Gulbenkian e na Companhia Nacional de Bailado. Durante todo o tempo em que vivi 

fora, tinha aulas, ensaios e espectáculos todos os dias, mas tive sempre outros interesses 

como literatura, teatro, música, museus. Era uma pessoa muito curiosa do próprio teatro, 

gostava de saber como funcionava o palco, pernas, teia, nomes de projectores e das 

luzes. Soube porque perguntei e aprendi por curiosidade. Fui um dos mais novos 

directores-artísticos do Ballet Gulbenkian e, quando cheguei, o palco não tinha 

segredos. 
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O director de teatro tem de saber um pouco sobre o lado técnico de um palco 

para saber dar instruções. Aqui já me conhecem, antes de eu dizer qualquer coisa já 

estão a fazer, sabem que gosto de uma certa “limpeza”, de ter tudo bem iluminado, as 

pernas e as lonas bem esticadas. Sei como se trabalha a nível de maquinistas, 

electricidade e desenho de luzes; dou as minhas dicas, corrijo e sou obsessivo nisso. 

Ainda num destes espectáculos no Jardim de Inverno levantei-me porque achava as 

luzes muito fracas. Os técnicos conhecem-me tão bem que as luzes aumentaram logo. 

Aqui no teatro são óptimos profissionais; é uma equipa fantástica. 

Um palco é um espaço tão bonito e é fascinante sabermos como funciona. Era 

muito importante, quando dançava, saber procurar as luzes e vejo que ainda há muita 

gente que não sabe procurar a iluminação. 

 

Qual é a maior diferença entre ser director de uma companhia de dança e de um 

teatro? 

A questão humana é essencial. Numa companhia de dança ou num teatro com 

uma companhia residente há, além do lado técnico, o facto de estarmos diariamente a 

decidir sobre vidas humanas e o percurso profissional das pessoas. Foi sempre muito 

importante ter uma grande reflexão nas minhas decisões porque sabia que iria ser 

decisivo na vida de alguém. Em causa está atribuir um lugar de destaque num bailado 

ou dizer se essa pessoa é primeira, segunda ou terceira bailarina. Dizer, nos workshops, 

se tem algum talento para ser coreógrafo ou se os alunos entram ou não na companhia. 

Muitas vezes tive de despedir pessoas, que é a coisa mais dolorosa que pode acontecer a 

um director, mas tem de ser feito. Fi-lo sempre em consciência, com enorme 

preocupação, reflexão e angústia. Despedi muita gente na minha vida ou então não lhes 

dei acesso ao Ballet Gulbenkian ou à Companhia de Bailado. É das coisas mais penosas 

por que passei. 

 

Porque é que o São Luiz não tem uma companhia residente? 

Por princípio, porque é o teatro da cidade. Tem de dar oportunidade a outras 

companhias que têm espaços mais pequenos e não têm verbas para fazer grandes 

produções. É um teatro, por natureza, de acolhimento. Digo, a brincar, que não tenho de 

decidir sobre a vida das pessoas, nem escolher os actores principais e secundários, nem 
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como vêm ordenados nos programas. A escolha dos actores é feita pelo encenador, 

embora seja discutida comigo. 

 

Na sua opinião, qual é o papel e as funções do teatro municipal? E qual a função 

do teatro S. Luiz na política para a cultura de Lisboa? 

Da última parta não gosto muito de falar, porque acho que o trabalho do Teatro 

de S. Luiz está já demasiadamente estabelecido para estar a ser avaliado por terceiros. 

Se ainda não está claro aquilo que estamos a fazer é uma perda de tempo, sobretudo 

para as pessoas interessadas. O S. Luiz foi dado como exemplo do que deveria fazer um 

teatro municipal, sobretudo quando foi do Rivoli (Porto).  

Um teatro municipal é um teatro aberto à cidade, aos jovens, que serve para 

descobrir talentos; tanto pode um dia fazer uma homenagem ao Pedro Barroso como no 

seguinte ter uma gala dos Travestis ou ter o Luís Miguel Cintra com um projecto que 

não poderia fazer na Cornucópia. É, entre o risco, abrir o teatro à cidade, aos lisboetas 

que são de Lisboa, do Brasil, de África ou, como vamos fazer para o ano, dos países de 

Leste, da comunidade cigana e da Índia.  

Há uma preocupação em abrir o teatro a debates sobre a cidade, com um 

repertório e uma programação muito dinâmica. Esse facto levou a EGEAC e o Dr. 

Miguel Honrado, a meu ver muito inteligentemente, a escolherem o Mark Deputter para 

dirigir o Teatro Maria Matos, onde serão apresentadas pequenas coisas internacionais ou 

grupos de fora de Lisboa, mais virados para a descoberta, para os quais esta sala é muito 

grande. O Mark Deputter vai fazer coisas em bancada, coisa que eu não poderia sem ser 

chocante. O Maria Matos não tem a dimensão nem a reputação que ganhou o S. Luiz ao 

longo destes anos. Porquê? Porque o S.Luiz tem a tradição de ser o teatro da cidade. 

Era, como dizia o Vitorino d’Almeida, uma espécie de pensão: uma pessoa telefonava 

para cá, marcava e vinha. Já não é assim. Há uma programação feita a dois anos, que 

tem a preocupação de servir os seus criadores, a juventude, a cidade e o país. 

As pessoas deviam pegar na programação, analisar e criticar de forma 

construtiva, que é a melhor forma de aprender. Os elogios são muito agradáveis mas só 

servem para ficarmos contentes. A crítica maldosa é para não ser ouvida, mas já ouvi 

críticas que me fizeram pensar que as pessoas tinham razão. 
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A programação é uma forma de crítica? 

Não, de todo. Se a crítica é a algumas pessoas que acho que não têm qualidade 

para vir ao S. Luiz, não é uma crítica, é uma realidade. A qualidade deve ser garantida, 

nem toda a gente pode cá entrar e já passaram milhares de pessoas. A opção artística 

não é uma crítica, é uma escolha de qualidade. 

A posição social também não é crítica, é serviço público. Quando fiz o ciclo 

“Outras Lisboas”, inserido no Diálogo Intercultural, com os países de Leste, Brasil e 

África, houve vários encontros com o Alto Comissariado para a Imigração. Foram 

promovidos debates com mesas redondas sobre a problemática de quem vive em 

Portugal ao nível da Segurança Social e de outros apoios. É um lado de serviço público. 

A iniciativa que queremos desenvolver com a Associação de Críticos de Teatro, 

através da Helena Serôdio, consiste em ter, em 2011, reuniões todos os sábados sobre 

questões que se prolongam desde há 30 anos: a definição do artista, dos intermitentes, 

as profissões no teatro – desde o maquinista passando pelo electricista, a costureira e o 

actor. Há subsídios a mais para companhias que não merecem e outras, mais 

merecedoras, ficam reduzidas a subsídios ridículos porque as outras também têm de 

receber. Nada está feito e desde que cheguei a Portugal que se falam dos mesmos 

problemas. Há tanto a corrigir. Cada vez que entra um novo ministro pede novos 

relatórios, que vão para a gaveta logo que chega outro governante. Eu não me meto a 

fazer isso porque não tenho disponibilidade nem conhecimentos e porque Portugal está 

cheio de gente muito importante. Economistas são imensos, que aparecem como 

grandes sábios na televisão e deixaram o país no estado em que está. Tiveram anos e 

anos para fazer coisas e nunca fizeram nada. 

 

Essas são grandes questões e transversais a todas as áreas. Há algum problema 

na dança que o preocupe em particular? 

A reforma antecipada dos bailarinos. Foi apresentada pelo Bloco de Esquerda na 

Assembleia (da República) e o PS reprovou-a há uns anos. Espero que passe agora. É 

essencial. A Companhia Nacional (de Bailado) está a sofrer com o problema porque os 

bailarinos, principalmente os homens, a partir dos 35 anos têm de deixar a profissão. E 

não podem ter reformas a essa idade.  
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As pessoas esperam até aos 65 anos sentadas, sendo obrigadas a cumprir um 

horário. Têm uma aula às 10h e ficam lá, o que é muito penoso, gera má atmosfera, 

conflitos e problemas emocionais e humanos, que é a coisa mais difícil de gerir. Como 

já referi, o mais difícil no mundo é gerir a vida, o destino e o percurso de uma pessoa. É 

uma responsabilidade enorme e tem de ser tomada com muita consciência. Estou com a 

consciência tranquila de nunca ter favorecido amigos nem ter desfavorecido inimigos, 

que acho que não os tenho. Sempre reflecti e sofri muito com decisões que tomei, mas 

porque sou bom profissional e dedico-me a 100 por cento aos projectos que tenho. 

Sempre que trabalhei com pessoas, penso nelas como um ser com uma vida, com 

ambições e frustrações. 

 

Programa todas as áreas? 

Sou eu quem decide, mas há um trabalho em equipa. Não conheço nada de 

música ligeira, mas tenho uma assistente fabulosa, a Aida, que conhece tudo. Há muitas 

áreas que não domino e pergunto quando não sei, mas o jazz é a única área que tem 

oficialmente um comissário, que é o Carlos Martins. Vou ter um outro comissário para a 

mostra de teatro do Norte, porque não conheço as companhias na totalidade. Há certos 

nomes muito conhecidos de bandas de rock português que não fazia ideia que existiam 

porque não ouço este género de música. Agora já sei, mas fui aprendendo. Tenho a 

maior das humildades em ser o primeiro a dizer “não conheço” e perguntar às pessoas 

em cujo gosto confio. 

 

Referiu noutras entrevistas que os públicos do S. Luiz são muito heterogéneos. 

Há alguma evolução que possa fazer desde 2002 em termos de público? 

O público tem aumentado de maneira considerável, mas depende muito daquilo 

que fazemos. Há coisas mais herméticas. Por exemplo, a peça O que se leva desta vida 

era um enorme risco. Quando o Gonçalo (Waddington, actor), o Tiago (Rodrigues, 

actor) e o (João) Canijo (dramaturgo) vieram apresentar-me o projecto pensei que 

tinham todos enlouquecido, mas depois quando pensei melhor aceitei-o, mas era de alto 

risco. As pessoas estão a adorar, mas se fosse um risco falhado as pessoas passam a 

palavra e não teríamos público.  
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As pessoas só vão aos espectáculos pelos quais sentem afinidade. Certas coisas 

não são um sucesso de público, mas são um sucesso artístico. Fizemos aqui muito boas 

coisas que foram incompreendidas. Para mim, foram muito importantes, por terem sido 

marcos no teatro e nas companhias que vieram. Outras são sucesso artístico e de 

público, como a peça que temos neste momento (O que se leva desta vida). É um risco, 

mas depois fazemos outras coisas que não são riscos. 

 

Como afere a sensibilidade do público? 

Primeiro, pela receptividade do público; depois, sente-se na sala se as pessoas 

estão a gostar. Na última sessão de Seis personagens à procura de um autor, que teve 

linguagem gestual, eu fiquei do lado esquerdo da sala e fui perguntar às pessoas se se 

sentiram incomodadas pelas tradutoras. Sei que pomos um grupo de surdos na frente 

delas, mas as pessoas veriam uma pessoa a fazer gestos e poderiam sentir-se 

incomodadas. Estava preocupado com a sua reacção, apesar de terem sido avisadas no 

programa. Inscrevemos os grupos de surdos, que vêm de todo o país. É fabuloso ver o 

contentamento das pessoas por terem percebido o que se passou no palco. 

Já ando nisto há muitos anos para sentir pelo aplauso, pela atmosfera do teatro se 

o público gostou. Daí a expressão “público fantástico o que hoje tivemos”, ou o público 

“estava difícil”. Os actores sabem logo. Há um lado de fenómenos de massas. Estou em 

casa e já pressinto se a sala vai estar cheia. É muito estranho, ganhei uma espécie de 

sexto sentido. É uma coisa que está no sangue há tantos anos, que já pressinto. Ainda 

quando dançava, estava atrás do palco e sabia como estava a sala. Já no Ballet 

Gulbenkian pressentia quando a sala ia estar cheia e, em Portugal, as pessoas compram 

os bilhetes à última hora.  

 

Tendo esse conhecimento, há alguma intenção para com o público do S. Luiz? 

Não, penso que é semelhante ao que fazemos com os jovens. É dar-lhes a 

oportunidade de aparecerem no palco, de fazerem as suas experiências como actores. O 

lado de formação de públicos é óbvio; é importante que as pessoas venham ao teatro e 

vejam o rigor na programação, no que se passa no palco. A palavra “entretenimento” 

está a sair do nosso vocabulário, mas numa análise do espectáculo de teatro há sempre 

um pouco de entretenimento por trás de tudo isto. As pessoas saem para ter uma coisa 
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diferente. Às vezes acerta-se, outras erra-se e poderá haver um espectador que tenha 

saído tão aborrecido de cá que nunca mais queira ir ao teatro. O risco só é tomado com 

pessoas que possam dar uma garantia de qualidade, porque esta situação é a pior coisa 

que pode acontecer no mundo. Com quem ainda não oferece essa garantia (de 

qualidade), é melhor continuar a fazer o seu trabalho. 

Eu adorei a peça do Emanuel Nunes (Das Märchen) que foi transmitida em 

directo para o país, gosto muito daquele universo e género de música, mas a sua escolha 

para transmissão foi o pior erro do mundo! Não deviam ter escolhido uma peça tão 

“pesada” para transmitir. Como é possível que tenham feito aquele erro? Eu gostei, saí 

de vez em quando porque nunca mais acabava mas fui das poucas pessoas que ficou até 

ao fim. A “Sagração da Primavera” foi pateada em 1913 e dito que não era música, mas 

hoje é considerada extremamente melódica. O ouvido também se educa. 

Eu vou à ópera desde miúdo, gosto de música contemporânea, assisti a todos os 

Encontros de Música Contemporânea na Fundação (Gulbenkian). Tenho o ouvido 

treinado – porque o ouvido também se treina -, mas achei a peça um pouco pesada. 

Imagino que alguém que não tenha este passado vê aquilo, que é vendido como um 

acontecimento de extrema importância na vida musical portuguesa, e nunca mais quer 

ouvir música. Porque não transmitir uma Cavalaria Rusticana, uma ópera que não é 

muito longa, nem chega a uma hora, para transmitir para o país. Três horas a ouvir 

Emanuel Nunes “matou” pessoas para o resto da vida para a música. 

 

Ponderaria fazer uma transmissão em directo, como o São Carlos? 

Eu queria fazer várias transmissões em directo se tivesse espaço, mas não tenho 

recuo no teatro para sítio nenhum, nem para trás nem para a frente. Sempre pensei nisso, 

mas não tenho recuo. De certa maneira, com as co-produções que circulam pelo país 

fazemos uma transmissão. 

Até temos o interesse da RadioTelevisão e os meios para o fazer, mas não é 

possível. Estou certo que as pessoas iriam adorar ter uma transmissão em directo desta 

peça, que tem 1h20 de duração. Em Janeiro vamos fazer (uma peça de) Aristófanes. O 

Luís Miguel Cintra pegou em vários trechos de Aristófanes mas dá ideia que foi escrito 

hoje. É muito ousada do ponto de vista social, do comportamento sexual e da 

linguagem. O texto é fabuloso, com um começo, meio e fim; seria uma boa peça para 
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transmitir. Tem também actores muito bons, como a Maria Rueff e o Bruno Nogueira, 

que tem outro potencial além do humorístico, senão não o Luís Miguel Cintra não fazia. 

  

 Referiu atrás que quem quer fazer teatro não vai assistir a peças. E quem dança 

vai a espectáculos? 

Os bailarinos são talvez das pessoas mais curiosas de verem outros espectáculos. 

É uma “raça” que tem curiosidade de ver a técnica, as coreografias, os colegas a 

dançarem, sobretudo quando são nomes conhecidos. Quando estava no Ballet 

Gulbenkian havia imensa gente da Companhia Nacional de Bailado e vice-versa. 

Quando havia bailado no CCB ou fora encontravam-se lá bailarinos do Ballet 

Gulbenkian e da Companhia Nacional de Bailado aos montes. Por vezes tínhamos 

workshops e vinham os bailarinos todos, mesmo de colegas. Os bailarinos são muito 

solidários nesse sentido. 

Os músicos não. Durante os 20 anos que estive na Gulbenkian, e ia ver todos os 

recitais das seis da tarde, e via só duas instrumentistas da Orquestra. Passavam por lá 

orquestras e zero músicos (na assistência). Tive aqui o ciclo de Novos Cantores, com o 

Nuno Vieira de Almeida, durante anos. Vieram colegas e professores? Não. Vinham 

pessoas do São Carlos, curiosas para ouvir vozes novas. Quanto ao resto, nada. 

Algumas pessoas queriam fazer parte daquele ciclo mas não apareciam, nem para me 

incentivar ou fazer sentir que havia interesse a continuar uma programação para eles. 

 

Que leitura é que faz um director de teatro dessa comunidade? 

É um egoísmo feroz. Os cantores, sobretudo em início de carreira, achavam a 

iniciativa deslumbrante, mas não me ajudaram a continuá-la, não vinham com colegas 

para fazerem número, para me ajudar a continuar com a programação e ser um 

momento de divulgação para eles. A partir de certa altura, começa a desinteressar. 

Como sou muito teimoso, fui até ao fim com o ciclo, porque considero que tinha 

espaço. A certa altura, o Conservatório apresentou-me aos Rotários, com a ideia de um 

concurso e muito potencial. Então diluí o ciclo em duas actividades, uma no 

Conservatório, onde estão a maior parte das pessoas, e outra no teatro, que fica cheio 

com a dinamização dos Rotários. 
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Lastimo que certos alunos não entendam que é algo que foi feito a pensar neles e 

que poderiam encorajar a continuar. Esse espírito não existe. 

 

Considera que a sua programação tem alguma marca de autoria? 

Não me compete a mim dizer. 

 

Qual o seu orçamento anual? 

Tive um grande corte orçamental há uns anos, no início desta crise. Não me 

queixo, porque nunca me queixo. Antes de me queixar vou-me embora. Estar a chorar 

pelos cantos não é o meu género. Aceitei, porque o teatro adquiriu uma reputação que 

me permite negociar melhor com as pessoas. Muitas coisas que não me custam um 

tostão, é tudo percentagem de bilheteira. Neste momento tenho 650 mil euros anuais, 

mas ainda não está decidido este ano (2010). 

 

A temporada é entre Setembro e Junho, mas as contas são de Janeiro a 

Dezembro?  

A temporada realiza-se entre Setembro e Junho, como é tradicional, o que toda a 

gente faz, mas tenho de orçamentar anualmente. Os meses de Setembro, Outubro, 

Novembro e Dezembro, já estão planeados há muito. Tenho sempre de fazer contas 

complicadas para saber quanto me custou a programação da temporada, porque é feita 

com parte do dinheiro actual e do seguinte. Por exemplo, esta temporada é feita em 

parte com dinheiro de 2009 e de 2010. 

 

Este montante (650 mil euros) é totalmente pago pela autarquia de Lisboa? 

Sim, pela EGEAC que é a entidade que nos tutela. O dinheiro vai da câmara para 

a EGEAC e passa da EGEAC para nós. A única coisa que podemos é pedir apoios a 

pessoas, o (João) Rendeiro deu-nos dinheiro, ou instituições, como o British Council. 

 

Que experiência tem do mecenato? 
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Infelizmente não temos apoio mecenático como tem o São Carlos, mas havemos 

de ter. Embora a programação esteja organizada, é demasiado diversificada para ter 

alguém que se interesse. Não sei bem porquê. Penso que seja mais fácil para um teatro 

com actividades mais direccionadas, onde as pessoas podem engalanar-se em arco, pôr 

os visons e irem à ópera ou ao D. Maria ver as grandes peças do que irem a um teatro 

com peças sérias mas também populares. O lado mecenático ainda não está explorado. 

Temos tido apoios muito importantes mas não temos tido um mecenas exclusivo. É 

muito difícil até pela crise que vivemos neste momento. Não há política para o 

mecenato, que é outro aspecto a ser mudado. 

 

Qual é a sua opinião sobre redes de programação? 

Quanto mais organizadas estiverem, melhor. Sou do tempo em que não havia 

teatros municipais, em que havia um teatro no Porto. O (Teatro Nacional) São João 

estava fechado e um bailarino partiu um pé porque o Rivoli estava cheio de buracos. 

Andámos a manhã toda a tapar buracos. A teia do teatro de Viana do Castelo estava de 

tal forma perigosa que os técnicos não se responsabilizaram e nunca mais lá fomos.  

Agora há estruturas, o que se deve muito ao (ex-ministro da Cultura) Carrilho, 

mas há que dar continuidade com programadores e capacidade técnica para ter o teatro 

aberto. Também depende das pessoas e da maneira como se “mexem”. A prioridade é a 

noção de programador, que reúna uma equipa técnica de acordo com as necessidades e 

as coisas que quer fazer. Tem também de ter um director de cena, um electricista, um 

maquinista, uma pessoa do som, ou várias, dependendo do repertório ao qual querem 

dedicar-se. Em Portugal começa-se sempre pelo final. O programador devia era estar 

escolhido para intervir na maneira como o teatro é construído. Os arquitectos 

portugueses também deviam perguntar mais a técnicos. 

Quando o (Frank) Gehry esteve aqui embirrei com o seu ar carrancudo durante 

uns minutos. Depois aproximei-me do palco e disse: temos aqui a maior ratoeira para os 

arquitectos. De repente, ele abriu um grande sorriso, chamou o assistente e começaram a 

rir. Estavam tão conscientes quanto eu. Tinham falado com as melhores pessoas de 

iluminação em Nova Iorque, do som, rodearam-se dos melhores técnicos que sabem de 

um palco e da sua maquinaria. 
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Em Portugal, os arquitectos pensam que sabem tudo e, por isso, fazem os 

maiores disparates do mundo. Há disparates por aí que nunca mais acabam. No último 

conjunto de teatros (que foi construído com apoio do POC) isso já não aconteceu, já 

foram bem construídos. A gente precisa é de pôr pessoas lá dentro. 

 

Pertence a alguma rede? 

Neste momento não. Temos, por natureza, trabalhado com o São João ou com 

outros teatros a nível informal. Estou sempre aberto a esse género de propostas. 
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Anexo 9: Entrevista a António Pinto Ribeiro, programador do “Próximo 

Futuro”, Fundação Calouste Gulbenkian 

Entrevista efectuada em 9 Dezembro de 2009, na sede da Fundação, em Lisboa 

 

No livro “À procura da escala” escreve que havia dois modelos de programação 

cultural que condicionavam a produção: o modelo CCB e o modelo de autor, incluindo-

se neste último. Porquê? 

Considero que a Culturgest representa o modelo de autor porque neste há 

manifestamente a marca de alguém ou de uma pessoa, no caso de a instituição ter uma 

escala para que baste apenas uma pessoa ou no caso de um grupo que é perfeitamente 

identificado. Essa pessoa ou grupo estabelecem, no início da sua programação, um 

contrato mais ou menos fixo e escrito; primeiro com a organização que o contrata, 

depois com os artistas, e por fim com o público. Propõe a estas três entidades um 

determinado manifesto programático, a razão pela qual acha que é aquela a 

programação que faz sentido, a missão que pretende realizar e as expectativas que tem 

em relação a esse programa.  

Por um lado, a programação tem uma componente muito pragmática, às vezes 

até muito maçadora; por outro lado, sempre entendi a programação como uma tentativa 

de responder a um grande dilema entre o fazer e o pensar. O dilema foi anunciado pela 

Hannah Arendt há 50 anos, sobre a missão do intelectual, que designava de pensador. 

Foi um dilema que ela nunca resolveu e creio que hoje também não se consegue 

resolver. 

É um facto que, por diversas razões, a programação é uma realização prática de 

uma reflexão sobre o mundo. Nessa perspectiva, neste contrato com as três entidades, a 

programação é esse lado activo e concreto que deve ser argumentado. Face a esses três 

parceiros do contrato, o programador deve permanentemente justificar a programação 

que faz, ser avaliado em função do manifesto inicial através da argumentação. A 

argumentação é uma disciplina fulcral da retórica e, nessa perspectiva, é a melhor forma 

de defender e de exercitar uma programação. 
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No caso do modelo CCB, designado não de forma pejorativa para indicar que 

não são programações de autor, esconde-se através de grandes falácias. A primeira das 

quais é dizer que oferece às pessoas o que há e caberá a estas escolher. É impossível 

oferecer tudo o que há, pela quantidade de oferta que hoje existe. Logo, temos uma 

selecção e uma escolha. Depois, existem mecanismos de publicidade, de protecção a 

determinados programas, de marketing cultural, que funcionam muito bem e de algum 

modo impõem uma selecção e uma escolha.  

A diferença que aponto é que no caso da programação de autor, ela é 

assumidamente admitida, enquanto na programação dita de não autor ela é falseada, mas 

existe sempre uma escolha. 

 

O contrato que assinou com a Culturgest tinha o título de multiculturalismo? 

Que motivos o levaram a essa escolha? 

As programações são dinâmicas e, felizmente, muito alteradas ao longo do 

tempo. Se pensarmos em Lisboa e Portugal em Agosto de 1992, quando foi 

juridicamente aceite o fundo monetário Culturgest, vemos que não havia CCB, não 

existia mercado das artes, não tinha havido Lisboa – Capital Cultural, nem Expo 98. A 

Fundação Gulbenkian era outra coisa diferente do que é hoje. O mundo em Lisboa era 

muito diferente. Em relação à Culturgest, optou-se por introduzir uma ruptura total com 

as programações que eram praticadas. Contudo, teria sido possível seguir os modelos 

anteriores de programação; seria fácil copiar a Gulbenkian numa escala mais pequenina. 

A primeira fase do projecto esteve relacionada com duas componentes: a produção em 

Portugal e, desde o início, a internacionalização. 

Um dos maiores dilemas, no momento em que foi criada a Culturgest, era a 

inexistência de uma produção em Portugal qualitativamente interessante e capaz de 

alimentar um mínimo de circulação. Foi feito um grande investimento na produção, 

fizemos imensos filmes, peças de teatro, exposições completamente de raiz, 

encomendas e co-produção internacional. Creio que 50 por cento do orçamento da 

Culturgest era dedicado à produção, o que é uma percentagem muito invulgarmente alta.  

A necessidade de internacionalização estava relacionada com o facto de Portugal 

ter estado ausente do mundo durante praticamente 50 anos. O país não passou pela 

revolução existencialista, pela pop, pelo Movimento Cobra, pelo abstraccionismo. Tudo 
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o que foi mais importante no século XX passou-nos completamente ao lado. A ideia era: 

como se poderá construir uma programação contemporânea com este lapso de 

memória? Quis recuperar o que era possível em termos de exposições e repertório, mas 

ligado a um mundo que nessa altura já era bastante internacional. A ideia da 

internacionalização impôs-se. 

Recordo-me que, nos primeiros textos que escrevi, falava de multiculturalismo e 

das novas mestiçagens, era assim que designava um dos eixos do programa, sem muita 

consciência do facto que era o fenómeno da multiculturalidade. Era algo que estava 

relacionado com o que estava a acontecer um bocadinho em todas as programações 

internacionais, nomeadamente as europeias e norte-americanas. Pelo contrário, a ideia 

de multiculturalidade era algo neutral, de convivência pacífica entre as pessoas. Era 

mais a descrição de um estado de situação do que uma perspectiva ideológica ou mesmo 

um pensamento estruturante em relação ao que vinha a acontecer. Creio que foi em 95 

ou 96 que criei a expressão “uma casa no mundo”, que ainda hoje existe.  

Foi essa ideia de, por um lado, haver uma internacionalização e estar 

contemplada uma reflexão sobre a multiculturalidade, que depois evoluí para outras 

questões. Houve essa dinâmica da multiculturalidade não estar só ligada ao sentido 

étnico ou cultural. Alguns espectáculos que se fizeram tinham a ver com culturas 

minoritárias. Lembro-me de ter feito teatro com mudos, dança com deficientes por uma 

companhia inglesa famosíssima, as questões dos géneros sexuais também com uma 

dimensão multicultural no interior de uma sociedade branca.  

   

Mas depois passou a ser uma imagem de marca… 

Foi, foi uma imagem que ficou. Por um lado, passou a ser uma evidência nos 

media; por outro, a nossa proximidade com a Europa a partir de meados da década de 

90 tornou-se evidente. Os espectáculos que chegavam traziam um chinês, um coreano, 

um brasileiro. 

 

Hoje faria a mesma escolha? 

Não, faria algo completamente diferente. Não sei bem o que faria, mas intuo que 

faria muitos clássicos. 
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Quais os modelos actuais de programação? 

Considero que persistem os dois modelos, de autor e de autoria não assumida, 

mas está a emanar um completamente novo e perplexante, porque ainda não sabemos 

como lidar com ele. Corresponde um pouco à ideia do espectador contemporâneo, que é 

muito mais transversal do que era antigamente. As grandes teses do Bourdieu sobre a 

diferença social que se reflecte na diferença cultural e vice-versa não são hoje 

comprováveis com facilidade. O próprio consumidor tanto compra no Corte Inglês 

como no Lidl. Esta ideia de transversalidade sem uma marca necessariamente social que 

decorre do estatuto económico ou do estatuto cultural da pessoa é uma evidência 

também nas programações culturais. Alguns públicos tanto vão ver a ópera de Wagner 

com parte desse público é capaz de ver um concerto rap ou um espectáculo gay ou uma 

exposição completamente conceptual de um grupo suburbano de não importa onde. Esta 

transversalidade atravessa a nossa vida e os espectadores. 

Por outro lado, o próprio espectáculo também se modificou. Assiste-se a uma 

contaminação enorme dos espectáculos. Veja: o Alain Platel (coreógrafo, fundador da 

companhia Les Ballets C de la B) a fazer obras sobre os subúrbios de Bruxelas; pessoas 

a misturar o jazz electrónico com um dj em palco; o Robin Rhode (artista de rua sul-

africano) que teve recentemente uma das maiores exposições no Southbank em Londres. 

Esta transversalidade do ponto de vista da oferta cultural implica também uma 

transversalidade de públicos. A ideia de uma tribo mais ou menos fidelizada, com uma 

determinada configuração em termos de público, alterou-se radicalmente. Hoje vê 

públicos muito misturados, nomeadamente quando têm menos de 40 anos, o público 

mais interessante hoje em dia. Pessoas que vêm de vários bairros, várias formações. 

Acresce a este fenómeno um outro, fundamental, que é o da informação online. 

Por um lado, esta informação concorre para que seja mais fácil que os públicos 

receptores experimentem novidades que não fariam noutras condições. A própria 

programação era publicitada, quando falamos de jornais ou revistas, através de sectores 

muito específicos. Em regra, quem faz publicidade no “Correio da Manhã” não faz no 

“Expresso”. Depois há variáveis. Hoje, há uma programação que é do próprio online. 

Na Internet pode encontrar um mesmo sujeito que é criador, produtor e receptor. É uma 

realidade muito fechada e pouco estimulante do ponto de vista da produção de 
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imaginários novos, mas este criador-produtor-espectador existe. Depois, existe uma rede 

que trabalha sobre isto.  

Assistimos ao início da transferência do online para o espectáculo ao vivo e 

vice-versa, o que veio baralhar tudo. Assistimos a um grande “baralhamento” em que 

tudo é ao mesmo tempo possível, sem definição, sem novos cânones. 

 

Não se pode dizer que o online seja uma ameaça às formas tradicionais de 

difusão? 

Não, acho que não vai ser uma ameaça. Penso que vai alterar significativamente. 

Hoje não é equacionável que a programação mais clássica na ópera de Bayreuth não 

tenha a informação online, é impensável.  

 

Referia-me à difusão do espectáculo como o Peter Gelb faz no Metropolitan 

(vende a transmissão dos espectáculos do Met para teatros do interior, mas ainda há 

problemas técnicos significativos com as transmissões)… 

Temos dois aspectos um pouco diferentes. Por um lado, cada vez mais a 

informação de muitas das actividades culturais já é também espectáculo. Se vir os sites 

do Museum of Modern Art (MoMA) ou do New Museum são eles próprios dispositivo 

expositivos. Por outro lado, esse aspecto de “meio” é muito curioso porque é uma forma 

também de ganhar dinheiro. A receita da venda do espectáculo para transmissão ao vivo 

é muito grande. Para a maioria do público menos exigente é-lhe suficiente, mas do meu 

ponto de vista há alguma desonestidade porque assistir a uma transmissão do 

espectáculo não é a mesma coisa que assistir ao espectáculo ao vivo. É exactamente a 

mesma coisa que ver um calendário da Gioconda e depois ver a Gioconda ao vivo. 

Alguns públicos ficam satisfeitos com isso. É a ideia da marca do Met que vende muito, 

mas há que ter consciência que é uma transmissão. 

 

No texto “Á procura de escala” referia-se a soluções híbridas para o desafio do 

online aos programadores. Há algum caminho mais definido? 

Existe esta ideia de ter parte da programação online como fazendo parte da 

programação e outra parte ao vivo. Já acontece em muitos casos. Neste programa novo 
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que tenho na Fundação (Gulbenkian) estou a ensaiar esse sistema através do site. Há um 

bloco permanente que supostamente transmite coisas, não no sentido do que está a 

acontecer, mas produz uma outra informação e outros espectáculos. Este projecto vai 

evoluir nos próximos dois anos, conforme já acontece noutros lugares, no sentido de ter 

uma programação que é dos dois lados. 

 

A programação do online é ela própria uma programação em si (não informática, 

mas cultural) - o site do New Museum é muito assim… 

Acontece uma coisa muito curiosa. O público online é geralmente muito 

sedentário, consome em casa, tem dificuldade em deslocar-se para ir ver o espectáculo 

que o próprio criticou, aconselhou, está interessado ou até difundiu. Há redes que 

passam e pessoas que devolvem a informação. Sair de casa para ir ver um espectáculo 

ao vivo ainda é algo que algum público online não é capaz de fazer. 

 

A escala do digital é diferente da dos centros culturais… 

Completamente. As expectativas são diferentes, a literacia em relação a um 

espectáculo ao vivo é completamente diferente, uma vez que este tem determinado tipo 

de protocolo e o do espectáculo online tem outro totalmente diferente. E isso gera 

expectativas totalmente diferentes. 

 

Mas o online também irá suscitar das instituições cuidado com os públicos para 

perceber quem está do outro lado. O que está a ser feito? 

 Absolutamente. Nos casos mais interessantes que estão em curso há pessoas que 

fazem feedback do que viram, porque comentam. Acontece mesmo uma espécie de 

criação de parcerias entre o programador e alguns potenciais espectadores, como 

acontece ao vivo. 

Tenho pessoas que, no fim do espectáculo, me vêm dizer permanentemente se 

gostaram ou não. Eles sabem que gosto de as ouvir e sentem-se confortáveis a dizê-lo, 

mesmo que não gostem. É um aspecto que é preciso desenvolver com algum cuidado, 

mas é o mais interessante da programação do ponto de vista do feedback. É um lastro, 
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são 20 ou 30 pessoas que fazem isso. Surgiu do estímulo lançado a algumas pessoas, 

depois outras apareceram porque souberam que foi possível ao vizinho ou amigo. 

O feedback é muito importante. Afere do impacto do espectáculo e faz parte do 

contrato inicial com os públicos. Creio que pode acontecer no online, quando as pessoas 

devolvem os comentários das coisas que aconteceram. No Verão, quando fiz a primeira 

edição deste “Próximo Futuro” tive imensas pessoas a comentar.  

 

E depois, o que faz com esses comentários? Vai alterar a linha? 

Não me recordo nunca de ter (feito correcções na sequência de críticas online). 

Constitui, sobretudo, um debate mais interessante, provocou um feedback e a conversa 

continuou. Nuns eu justificando porque fazia aquilo, noutros casos agradecendo e 

sugerindo quando já tinha visto um determinado espectáculo ou conheço um artista; 

depois também posso remeter as pessoas para outros artistas e programação. 

No fundo é uma comunidade que se instala, que debate entre si. É o mais 

interessante na pós-programação. Um dos nossos défices democráticos mais evidentes é 

a falta de debate e de discussão da vida cultural. Com certeza que tem experiência de 

ver um espectáculo, uma exposição ou um filme e, no final, a maior parte das pessoas 

não discutem o que viram. Dizem gostei ou não gostei e ficam por ali. 

  

O digital virá alargar o espaço do público? 

Reconfigura o público de outra maneira, ou seja, há um público novo que vai 

aparecer. 

 

E reconfigura a instituição? 

Tem de reconfigurar senão morre.  

 

Atrai-lhe fazer o modelo do Peter Gelb? 

(Não) De todo. Sobretudo no que diz respeito a espectáculos ao vivo. Tenho 

imenso pudor. 
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Por causa do protocolo da sala? 

 Sim. A noção física do espectáculo, que é absolutamente impossível de 

transmitir de outra forma a não ser ao vivo. A fisicalidade do espectáculo é interessante. 

Sem ter factos concretos que me garantam o que pode acontecer que nos 

próximos tempos, espero que se faça uma divisão entre os grandes espectáculos e outros 

muito minoritários. Por grandes espectáculos refiro-me a concertos muito próximos de 

uma estética kitsch, como a Aida na Ajuda ou a Traviata no Pavilhão gimno-desportivo 

para 11 mil pessoas, onde ninguém vê nada, a não ser pelos ecrãs. Estão relacionados 

com a necessidade de as pessoas reconhecerem determinada obra. Por espectáculos 

muito minoritários, refiro-me àqueles destinados a públicos muito mais “culturais” e 

menos de entretenimento 

Aliás, se vir a história das salas de espectáculos perceberá que, ao longo do 

século XX, o número de lugares têm vindo a decrescer drasticamente. Hoje, uma sala 

boa de espectáculos tem 200 a 300 lugares. É sinal que hoje há públicos muito 

minoritários para determinado tipo de experiências. Considero que a grande divisão nos 

próximos tempos vai ser nesse sentido: coisas muito massificadoras e outras muito 

minoritárias, onde o online vai fazer parte dessa programação minoritária. Já está a 

acontecer. 

A qualidade de vida das pessoas alterou-se muito. As pessoas têm muito menos 

tempo agora do que há 20 anos e a oferta cultural, boa ou má, é muito maior. O acesso 

aos bens é maior, mas também de algum modo há outros bens de consumo para além do 

espectáculo tradicional. Tudo isto vai criando fracturas e divisões. 

 

Ainda podemos falar hoje de políticas de direita e de esquerda? 

Podemos, absolutamente. 

 

No sentido da direita apoiar o património e a esquerda a criação? 

Menos nesse sentido, até o meu caro amigo Vasco Graça Moura já entende que é 

preciso apoiar a criação contemporânea (risos). A grande diferença está relacionada com 
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o maior ou menor investimento do Estado na criação. A direita, mais neo-liberal, 

considera que o mercado resolve tudo, como nas restantes áreas. A esquerda já não 

refere que tudo seja papel do Estado e que há necessariamente outro tipo de intervenção 

privada que é importante estimular.  

Também acho que a esquerda tem hoje uma noção de património mais 

inteligente e actual. Já não olha para o património como um conjunto de calhaus que 

fazem um castelo, também porque o património imaterial tem vindo a assumir um papel 

importantíssimo.  

É muito curioso que algumas pessoas, que eu conoto com a esquerda cultural, 

estejam muito preocupadas com os arquivos e as bibliotecas online. Só lhes fica bem. 

A principal diferença está entre os que acham que o Estado não deve investir e 

os que acham que deve investir. Olhe Sarkozy que criou o grupo de trabalho para a 

dignificação da arte contemporânea em França. 

 

Isso não significará que a cultura está a ser dominada pela economia? Veja-se o 

caso do Louvre Abu Dhabi. 

Sim, sim. Ao contrário do que na maior parte das vezes pensamos; nós, que 

somos muito católicos e em Portugal muito ignorantes em relação a esta matéria, há 

uma relação da arte com o dinheiro desde tempos imemoriais. A própria moeda em si é 

um objecto de arte e simultaneamente um valor. 

Esta relação da arte com o dinheiro foi sempre muito importante e 

inquestionável. Os nossos românticos é que inventaram umas coisas do qual ainda 

somos herdeiros.  

O exercício do Louvre é magnífico porque o que vende é a marca Louvre. Pode 

lá pôr as exposições que quiser, os fatos do Armani ou os velhos Cadillac, o que está em 

causa é a marca Louvre. 

Basicamente, é uma marca que eles emprestam, um franchising. O Gugenheim 

começou há uns anos e depois as falências vieram umas atrás das outras. O Gugenheim 

do Soho faliu, o de Tóquio estava falido, o de Bilbau – que é um fascínio para alguns 

dos nossos políticos – funciona como turismo cultural, para ver a arquitectura que é 

maravilhosa, mas se vir a programação não tem nada. Tem uns fatos e recentemente 
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uma exposição de motos. O que vendem é a expressão máxima do capitalismo. O (Guy) 

Debord nunca esteve tão certo como em relação a este empréstimo do Louvre e que 

arrastou outros aspectos. Por exemplo, o Governo inglês criou o posto de embaixador 

especial para a difusão da cultura artística inglesa no mundo, para vender a marca dos 

museus da Tate. Desse ponto de vista, claro que aquilo está relacionado com o mercado 

e mais ainda com a dimensão financeira. Ao mesmo tempo vê outras coisas 

completamente ao contrário. 

 

No livro refere a necessidade de repensar o conceito da cultura. Fazendo uma 

ligação com a Hannah Arendt qual é a dificuldade em conciliar a teoria e a prática da 

cultura? 

É uma questão basicamente de gestão de tempo. O trabalho de reflexão cultural 

exige enorme solidão, uma distância muito objectiva em relação aos objectos analisados 

e algum desprendimento em relação ao mundo durante algum tempo. Simultaneamente, 

como o mundo é matéria de observação, existe uma proximidade. 

Considero que esta emergência do novo intelectual, que pensa e age, está 

relacionada com a perda de autoridade do próprio intelectual no mundo ocidental. Já 

não faz parte da corte, nem dos mecenas, nem dos ministros. A opção entre: ser um 

“opinion maker” que aparece muitas vezes na televisão, que tanto fala do índice do livro 

que leu, como do futebol ou da guerra do Iraque, estamos no domínio da “doxa”, para 

utilizar termos absolutamente radicais; ou com outro tipo de trabalho, que do meu ponto 

de vista é mais digno, aquele que tenta prolongar o ponto de vista do pensamento na 

actividade prática, a da programação cultural, mas também poderia ser outra, científica. 

Neste caso é um bocado isso que acontece.  

Há uma outra ideia, a da partilha, que é muito comum entre os pensadores. A 

nossa conversa começou com a questão do poder do programador. Acho que é verdade 

que ele tem poder, mas há também, por vezes, uma espécie de imanência religiosa que é 

a da partilha comunitária. A ideia da programação como a da partilha de valores. Na 

programação transmitem-se valores, não só os espectáculos, que pode ser a democracia, 

a igualdade de géneros, estimular à diversidade e à diferença. Tudo isso passa ou não 

passa, conforme a programação. Desse ponto de vista está sempre subjacente uma 

reflexão. 
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É o que está entre os espectáculos, as exposições e os colóquios. Sendo assim, 

um programador é o intelectual que pensa e age… 

Na minha forma de o conceber acho que sim. Porventura alguém poderá dizer 

que é um empresário que vende espectáculos, mas aí estamos no domínio estrito do 

comércio. Acho pouco interessante.  
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Anexo 10: Entrevista a Isabel Carlos, directora do Centro de Arte 

Moderna – José Azeredo Perdigão, Fundação Calouste Gulbenkian 

Entrevista realizada a 3 Novembro de 2009, no Centro de Arte Moderna, Lisboa 

 

O que é, para si, programar? 

Programar é pensar no espaço de mediação que vai do artista ou da obra de arte 

ao espectador. É mostrar a obra de arte do artista da melhor maneira possível, o que 

implica conceitos de espaço, onde e como se mostra; mas também é um exercício 

puramente conceptual sobre como se mostra sem desvirtuar o trabalho do artista. Depois 

há um outro pólo, que é o do espectador. O que faz sentido mostrar em Portugal é com 

certeza diferente do que faz sentido mostrar em Sharjah (Emirados Árabes) ou em 

Sydney (Austrália). Neste contexto sócio-político-cultural devemos deslocar o pólo da 

obra de arte e do artista para o espectador. Para mim, programar é ter em conta estes 

dois pólos e nunca esquecemos nem um nem outro. Se esquecemos o público 

poderemos ter a programação mais genial mas que não será vista, não estaremos a 

atingir um objectivo fundamental de uma programação cultural. Se esquecermos o 

artista poderemos estar a desvirtuar a sua obra e torná-la algo de populista. Programar é 

ser um medium entre estes dois pólos. 

 

Já comissariou exposições como independente, o pavilhão de Portugal em 

Veneza, dirigiu bienais e agora está numa instituição. Temos várias componentes. Tem 

sempre presente os diferentes públicos? Como os identifica nestes diferentes casos? 

Estando num país que não conhecia, tive a noção que primeiro devia conhecê-lo 

bem para depois perceber melhor o que fazia sentido mostrar lá, para aquele público. 

Sydney é um exemplo extremo, são os antípodas de Portugal. A primeira coisa que fiz 

no projecto de Sydney foi conhecer toda a Austrália e ir a sítios que muitos australianos 

nunca visitaram, como o deserto profundo e as comunidades aborígenes isoladas.  

É uma experiência distinta no CAM. Vivo em Lisboa, penso conhecer 

razoavelmente o público potencial, que é muito diferente do público do início do museu. 

O director do museu de arte contemporânea de Vigo disse-me que o primeiro contacto 
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de muitos galegos com a arte contemporânea foi no CAM. Nos anos 80 não havia nada 

na Galiza, também não havia Serralves, nem CCB. Na década de 80, o CAM era, para 

um galego, o lugar mais próximo onde podia contactar com a arte moderna e 

contemporânea.  

Hoje, a Galiza tem um museu de arte contemporânea em Vigo, um centro de arte 

em Santiago de Compostela e uma Bienal de Pontevedra. Para vermos como, em tão 

pouco tempo, as coisas mudaram imenso Se pensarmos que boa parte do tecido das 

pessoas que formam estes projectos começou por ver arte no CAM, percebemos que é 

uma instituição com 30 anos de trabalho e uma tradição que não posso esquecer. Tenho 

de estar à altura dela e, se possível, fazer melhor. 

Ao longo do tempo, a internacionalização foi o que terá falhado mais no CAM. 

Conseguir que exposições feitas aqui fossem a outros lugares que não Portugal e acolher 

exposições de primeiro nível que viessem de instituições internacionais. Numa 

instituição que tem tanta tradição, este é o grande desafio.  

 

Pertence a alguma rede internacional? 

Eu pessoalmente pertenço (foi membro da direcção do IKT – International 

Association of Curators of Contemporary Art entre 2002-2005). 

 

E o CAM pertence? 

Ainda não. Hoje as redes são pessoas. As instituições também são pessoas, é 

incontornável. As instituições mudam quando mudam as direcções, quando mudam as 

pessoas. O facto de eu pertencer a uma rede internacional poderá ajudar a aumentar a 

visibilidade internacional do CAM. Penso que, por isso, a Gulbenkian foi buscar uma 

pessoa como eu e não outra. 

 

Como é a forma de fazer internacionalização?  

É não ter qualquer receio do confronto com o outro, não ter receio de num 

encontro internacional, entre colegas, dizer o seu ponto de vista. No caso do CAM passa 

claramente por co-produções e trocas. A sua colecção de arte para os primeiros 50 anos 
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do século XX representa uma mais-valia excelente para a política de empréstimos do 

CAM. Muitas das nossas obras desse período são emprestadas para grandes exposições 

em instituições de referência como o (Centro) Pompidou ou a Tate (Modern).  

Fico contente porque só cheguei em Abril mas, já em 2010, a minha primeira 

exposição “Jane and Louise Wilson” irá depois para o Centro Galego de Arte 

Contemporânea. No segundo momento de programação, o Jorge Barbi, um galego que 

expõe neste momento no Museu de Arte Contemporânea de Vigo (MARCO) e depois a 

exposição Vasco Araújo e Javier Téllez seguirá a Vigo. Foi claramente uma troca: o 

MARCO traz a Lisboa uma exposição produzida por si e recebe uma exposição 

produzida pelo CAM. 

 

Há uma estratégia com Espanha? 

A Espanha é inevitável. Por um lado, é o vizinho do lado; por outro, é um 

vizinho suficientemente distante para sabermos que hoje, e ao contrário de há 30 anos, 

uma pessoa não se desloca da Galiza a Lisboa para ver uma exposição. Portanto, faz 

todo o sentido que uma exposição que se mostra em Lisboa também se mostre na 

Galiza. No horizonte, para 2011, haverá outras co-produções, com o Brasil e os 

escandinavos. O Brasil é inevitável por questões históricas e os escandinavos porque 

temos a mesma escala e os mesmos problemas. Não somos Londres, nem Paris. Somos 

Copenhaga ou Lisboa. Temos uma língua que não é o Inglês, nem o Francês. É 

inevitável que coisas da mesma natureza se unam e façam um esforço de cooperação. 

Facilmente identifico aqueles parceiros que à partida estão mais dispostos para trocas. A 

nossa parceria com Espanha prende-se com questões geográficas, físicas. Se eu trouxer 

uma exposição dos EUA, para Portugal e Espanha, os custos diminuem muito. A 

parceria com a Escandinávia está relacionada com questões culturais e, depois, o Brasil 

por questões culturais, de história e língua. 

 

Essa estratégia condiciona os seus temas, os artistas que decide apresentar? 

Como é o seu processo de criação? Podemos falar de criação? 

Eu não diria criação; os criadores são outra coisa. Diria programação, 

concepção. Tudo é possível (no processo) e nada melhor do que exemplos para 

compreender.  
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A exposição “Jane and Louise Wilson” começou por eu entender que eram duas 

artistas britânicas da geração da Young British Artists (YBA) e que têm tido pouca 

visibilidade para a sua qualidade. Tendo em conta a colecção de arte britânica do CAM, 

penso que faz parte do DNA do museu a atenção à Grã-Bretanha e quero continuar essa 

linha. Considerei ser o momento de lhes propor um desafio que seria fazer a maior 

exposição delas até ao momento. Há ainda mais uma particularidade: a primeira obra 

vídeo delas foi feita no Porto, nas Jornadas de Arte Contemporânea em 1995. Neste 

caso foi sentir: estas artistas não têm a visibilidade que merecem; vou convidá-las. 

Começámos a trabalhar.  

Outra exposição de 2010 partiu de uma ideia que tinha há muito tempo: falar 

sobre o ensino de arte, dos artistas que foram professores durante toda a vida e, por 

causa da docência, não puderam investir numa carreira internacional. Era uma ideia que 

tinha há muito tempo e demorei a perceber qual a melhor metodologia para a 

concretizar. Acabei por chegar à conclusão que o melhor seria perguntar aos alunos. 

Criei uma lista de 50 artistas entre os 30 e os 50 anos a quem se perguntou quais foram 

os professores que os marcaram. Das respostas destes 50 artistas saíram oito nomes, que 

são os que vão integrar a exposição “Os professores”. A questão do ensino é, para mim, 

fundamental porque estamos a ser permanentemente bombardeados e tem-se falado dos 

professores de uma maneira algo negativa. No meu processo de concepção de 

exposições diria que cada caso é um caso; não há uma equação que se aplique.  

    

É também uma forma de intervenção na sociedade ou uma crítica social? 

É um acto político, não tenho qualquer dúvida; mas eu sou da geração que acha 

que comer feijões pode ser um acto político, que tudo é política de algum modo. As 

novas gerações não sentem da mesma forma. Para mim, programar é inevitavelmente 

um acto político, seja de uma forma assumida ou não. Agora, não tem de ser, e não o 

quero nunca que seja, um acto panfletário. 

 

Mas diz que é um acto político porque é um acto de espaço público? 

É um acto de espaço público, é dar ao público, é conhecimento, faz-se opções, 

selecciona-se autores, conceitos, nacionalidades. 
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Existe alguma “marca” que caracterize a sua programação? 

Isso não sei avaliar; não sou juiz (em causa própria). Há um aspecto que 

considero ser recorrente, sobre o qual escrevi e publiquei lá fora. É a ideia de lugares. 

Programo para um lugar; teria muita dificuldade em conceber uma exposição sem saber 

para onde ela ia, em pura abstracção. 

Um lugar é mais do que espaço. Uma exposição para os Estados Unidos é com 

certeza diferente do que para a Europa. Não é só o espaço físico concreto (sala, 

iluminação), é o lugar social, político, geográfico (que se relaciona com a escolha do 

tema e dos artistas).  

 

Que diferenças aponta entre ser comissária independente e numa instituição, 

além do óbvio apoio financeiro e institucional? 

Não entendo dessa forma. Como curadora independente posso ter um apoio 

económico para uma instituição muito maior do que dentro da mesma instituição. Como 

a instituição convida um curador independente de fora, tem a preocupação de lhe dar as 

melhores condições de trabalho, mas não é assim tão óbvio. A diferença é sobretudo ao 

nível da responsabilidade. A responsabilidade de fazer uma exposição na casa que 

também se dirige é muito maior do que fazer uma exposição numa casa onde o director 

é outra pessoa. Sabemos que aquela exposição é só uma e a seguir virão outras pessoas. 

A responsabilidade é diluída. Quando estamos a programar assim, a cinco anos, a 

responsabilidade é muito maior e isso é o que eu sinto. É aí que encontro as maiores 

diferenças. 

 

Mas está habituada a programar a longo prazo. Suponho que a grande diferença 

entre dirigir uma Bienal é pensar numa linguagem a mais longo prazo… 

A Bienal é (a cada) dois anos, não é cinco anos. Consiste numa exposição; não 

em quatro grandes exposições por ano. A bienal acontece de dois em dois anos, durante 

três meses e pode ser em vários sítios. Uma instituição como o CAM faz-se todos os 

dias. 
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Na Bienal a questão do lugar, que já referiu, é particularmente importante? 

As Bienais são um modelo que foram, e muito bem, totalmente apropriado pelo 

turismo cultural. Não por acaso, foram um fenómeno tão pródigo nos últimos anos. As 

cidades e os autarcas perceberam que o modelo bienal podia atrair muita gente em 

termos de turismo cultural. Neste momento, o modelo está completamente saturado. 

Penso que não podem criar mais bienais porque já ninguém aguenta, a não ser que 

tenham um carácter muito local, muito específico. Considero que faz sentido a Trienal 

de Arquitectura em Portugal, que tem uma imagem internacional em termos de 

arquitectura. Já acho que não faz sentido uma bienal de artes plásticas. Teria sentido se 

fosse iniciada há 15 anos. Depois de Berlim e Istambul… (já não faz sentido ). 

 

Qual é o seu poder? 

É o poder de fazer exposições.  

 

Concorda com o conceito de Foucault de que os museus, tal como as escolas e as 

prisões, são dispositivos que significam um novo tipo de poder? 

Uma boa parte das prisões, hospitais, quando são desactivados terminam quase 

sempre em museu de arte contemporânea. O Rainha Sofia era um hospital, o MARCO 

era uma prisão; parece que a arquitectura serve a essas múltiplas funções. Claro que é 

um acto político e, por isso mesmo, deve ser limitado no tempo.  

Defendo que o cargo de director de museu não deve ultrapassar os 10 anos, 

porque é um acto de poder, uma espécie de máquina de visão e convém ir alterando a 

lente, os enfoques e os ângulos. 

 

É a favor dos concursos ou das nomeações? 

Sou a favor das duas coisas. Tanto fui a concursos e ganhei, como também já fui 

nomeada. Mais uma vez, cada caso é um caso. Considero ser um pouco absurdo abrir 

um concurso quando a instituição sabe exactamente o que quer, uma determinada 

pessoa. Para quê estar a gastar dinheiro, recursos, tempo, se o que se quer é aquilo? 

Agora, quando há uma ideia exacta, mas não se encontra naquele momento a pessoa 



 

 

 

425 

para o que quer, é abrir um concurso e ele ser feito da maneira mais democrática 

possível, de avaliação de competências por um júri o mais isento possível. Não sou uma 

fervorosa defensora de um modelo ou de outro. Sou mais radical e fervorosa quanto aos 

limites de tempo que as pessoas devem ocupar este lugar. 

 

Que preocupações tem ao montar uma exposição no CAM? Como gere as 

peças? Pensa como o público vai circular entre elas? 

Penso. Trabalho com plantas permanentemente. Como disse no início da nossa 

conversa, tento estar entre os dois pólos e não esquecer nenhum. Uma das coisas que 

percebi e decidi mudar logo ao chegar cá foram coisas tão simples como estas: no 

exterior do CAM, os arbustos tapavam a fachada e não deixavam ver “Centro de Arte 

Moderna”. Via imensos turistas de mapa na mão a passar pelo CAM sem darem por ele. 

A primeira coisa foi cortar os arbustos e pôr um rasteiro para as pessoas voltarem a ver 

a fachada do CAM. O edifício tem uma estrutura de metal à entrada, em grade que 

criava uma barreira e também não dizia muito sobre o que era o edifício. A opção foi 

colocar a actual banner grande com indicações sobre o que está cá dentro. Isto é pensar 

no visitante, na pessoa que vai na rua e se sente ou não atraída e temos de criar também 

maneira de ela entrar. 

 

E também que organiza um discurso interno, da exposição, em função desse 

fim? 

Sim, até agora só dei “uns toques” no espaço; mudei o balcão que estava no 

meio do hall para o início. O hall passou a ter obras de arte, para que as pessoas sintam 

que estão dentro de um museu e não num sítio onde vão à livraria ou à cafetaria; criou-

se uma parede para que não se veja as pessoas a comer desde o hall. A partir de Janeiro, 

que é quando começa a minha programação, passará a haver mais textos de vinil na 

parede e mais textos dentro do próprio discurso expositivo, que situam a pessoa na obra 

de arte. Deixa de haver as folhinhas de sala, que as pessoas punham no lixo. Passará a 

haver uma pequena brochura, um pouco mais “rica” no sentido espanhol do termo, que 

custará 1 euro. E que as pessoas podem levar para casa Foi uma clara opção de 

comunicação, que passará a estar mais na parede, menos na folha de sala, e a fazer parte 

do próprio discurso expositivo. 
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Como é que decide a organização da exposição? 

Às vezes há coisas muito simples e concretas, como adequar as dimensões da 

sala e das telas (é impossível ter uma tela de 7x3 numa parede que não tenha essas 

dimensões). Por outro lado, o discurso que se quer criar: cronológico ou temático. Neste 

caso podemos por uma paisagem do século XVIII ao lado de uma paisagem feita ontem; 

se for cronologicamente será difícil fazer este exercício. Depende muito. 

O pólo permanente, que passará a estar durante um ano e depois “roda”, estará a 

partir de Janeiro organizado por ordem cronológica até meio e depois, pelos anos 50/60, 

vamos partido o discurso cronológico e teríamos um discurso mais formal, de ligações 

por temas e menos por datas. Há uma espécie de estilhaçamento da própria noção do 

movimento, em que, a partir do final da década de 70, os artistas passaram a funcionar 

mais como mónadas do que como parte de movimentos. Faz sentido que se quebre esta 

organização como o surrealismo ou a pop. As possibilidades são infinitas. 

 

E qual a sua intenção? Apresentar um artista, dar um choque, educar o 

espectador? 

Sou muito pouco pelo choque; não me interessa o sensacionalismo, nem o 

populismo, não acho que será por aí que ajudamos a construir uma sociedade melhor, 

visitantes mais atentos e cultos. É fazer passar a mensagem muito simples que a arte 

faz-nos olhar para a vida e para o mundo de uma forma diferente e que este novo modo 

nos pode ajudar a viver melhor e nos abre novas perspectivas. Depois de vermos um 

quadro com sapatos, se calhar passamos a olhar de outro modo para os nossos sapatos 

no armário. A arte abre permanentemente novo modos de olhar o quotidiano e o mundo 

que nos rodeia. (Um dos programas é tornar os) visitantes mais cultos, (outro) dar 

visibilidade a artistas que considero importantes historicamente ou um percurso de 

coerência ou autoral fortíssimo. 

 

Quais são os seus públicos? 

São muitos. O grande desafio é o público jovem, porque o CAM tem estado com 

um público um bocadinho envelhecido. Curiosamente com (exposição) “Anos 70 
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Atravessar fronteiras” temos notado público cada vez mais jovem e nos Serviços 

Educativos dizem que as visitas guiadas para as escolas estão marcadas até Junho e 

praticamente preenchidas. As escolas vêm com os professores; os mais pequenos vêm 

com os pais para as oficinas. O grande desafio a conquistar é o público universitário; 

não é por acaso que se vai fazer uma exposição chamadas “Os professores” do ensino 

artístico superior. 

 

Faz articulação da sua programação com os serviços educativos? 

Os Serviços Educativos no CAM devem ser um “braço armado” da 

programação. A ideia dos serviços educativos inclui os ateliers, que devem ser 

perspectivadas, não como o lugar onde os meninos vão aprender a ser artistas, mas 

como um lugar onde os meninos vão aprender a ver. O Serviço Educativo de um museu 

deve ter como ideia fundamental e crucial ensinar a ver, desde pequeninos com ateliers, 

oficinas, visitas guiadas até a conversas com o curador e com o artista, o que já é 

claramente para um público adulto. Aos adultos propomos, sobretudo, as visitas guiadas 

e pequenos cursos sobre conceitos fundamentais de arte contemporânea. Para ensinar a 

criar existem as escolas de arte. 

 

Qual a sua experiência no ensino? 

Fui professora de Filosofia, no ensino secundário durante três anos. Por causa 

das reformas, percebi cedo que não seria possível dar aulas, pertencer a um quadro, 

função pública. Mais recentemente, já na arte contemporânea, dei aulas durante um ano 

de Teoria de Arte. Tenho feito muitos seminários em várias universidades e faço um 

trabalho de tutoria. É ver os trabalhos de jovens artistas e “partir pedra” sobre aquilo 

que estão a fazer. É um trabalho que considero particularmente interessante porque pode 

ser muito importante para um jovem artista ter alguém com o olho treinado, que viu 

muita coisa e dizer: atenção este artista já fez isto, tens de aprofundar mais; olha para 

este artista que se debateu com as mesmas questões e já as resolveu. Muitas vezes, o 

jovem artista não conhece estes nomes. É um olhar de alguém que já viu muita coisa e 

que pode ajudar um jovem artista a encontrar o seu olhar, uma autoria. 
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Fez crítica de arte, pensa na crítica quando monta uma exposição? 

Fiz crítica de arte durante muitos anos no “Expresso”, mas na fase da concepção 

não penso na crítica. Penso na melhor maneira de mostrar aquela obra, no público e 

como é a melhor maneira de montar a exposição para o visitante entender. Tento ter um 

discurso ao nível mais teórico e de teóricos, de textos e catálogo, mas para ser entendido 

por toda a gente, sem ser infantilóide ou analfabeto. Ou seja, que um crítico de arte leia 

aquele texto e reconheça nele uma valia, mas que a pessoa ao lado e que não exerce 

crítica também o entenda.    

 

Referiu que afere do sucesso de uma exposição pela crítica. Vindo da crítica 

deve ler os textos com olhos particularmente informados. 

A crítica infelizmente em Portugal foi perdendo muito espaço. Sou de um tempo 

em que havia entre duas a quatro páginas para escrever sobre exposições, actualmente 

há uma página e meia no máximo. É uma pena porque reduz-se tudo a estrelas, a 

mensagens telegráficas, poucos argumentos, pouca criação de tessitura. Esse espaço está 

a ser ocupado pelos sites e por pôr as coisas em linha, onde acho que as pessoas cada 

vez mais vão procurar a informação e o discurso crítico, e menos aos jornais. 

 

Qual é a relação do CAM com as novas tecnologias? 

Estamos a terminar a remodelação do nosso site. A intenção é torná-lo muito 

mais eficaz, ter toda a colecção online, com a possibilidade de as pessoas organizarem a 

sua própria exposição. Claro que a comunicação é importantíssima. Não acompanho 

com regularidade os números de visitantes do site porque não estou contente com o 

actual modelo. Começarei a fazer isso logo quando o novo site estiver operacional, 

talvez em Janeiro. Terei todo o interesse em saber quem nos visita. O site neste 

momento está “manco”, desinteressante, não é um bom sítio para aferir. 

 

Como relaciona a programação com a política de aquisições? Continuam a 

comprar obras de arte? Quais são os seus critérios? 

A colecção do CAM é, não só, a melhor colecção de arte portuguesa do século 

XX, até à década de 60, como também é representativa das exposições que foram aqui 
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realizadas. Gostaria de continuar a linha de as aquisições serem uma memória da 

programação, das exposições, que por aqui passaram. A articulação desejável é que a 

colecção seja uma memória da programação que aqui foi feita. Se possível que fique 

algo na colecção de cada exposição que fizermos; será o que fizer mais sentido na 

colecção e neste espaço. Mas não tem de ser só isso; devemos comprar e complementar 

falhas da colecção, se houver orçamento. 

 

Qual é a percentagem dedicada às aquisições? 

É pequena. Para as aquisições é dedicado 15 por cento do orçamento total anual, 

que este ano está um bocadinho mais reduzido que no anterior. Estamos num momento 

de recessão profunda e a fundação perdeu imenso dinheiro, não há liquidez. As trocas e 

cooperações permitem que só pague 50 por cento do catálogo ou pague Londres-Lisboa, 

em vez de Londres-Lisboa-Londres, no que respeita ao transporte de obras. É assim que 

mais facilmente se consegue “criar” dinheiro do que propriamente com a venda de 

bilhetes, que não é significativa, ou com a venda de catálogos, que é até residual. 

Fazemos aluguer de espaços, para lançamento de livros, mas não temos uma sala 

adequada para o efeito. Resta-nos alugar o jardim, mas espero que não cheguemos lá. 

 

Quais os problemas que identifica nos museus de arte e no nicho da arte 

contemporânea em Portugal? Que temas há em debate? 

Tenho muita dificuldade em pensar só a partir do nosso “rectângulo”. Há um 

debate que ultrapassa os museus portugueses que é sobre até que ponto deve o museu de 

arte contemporânea deve ser um lugar mais de laboratório, pesquisa e experimentação e 

menos mausoléu. Esta questão tem conduzido a que muitos museus de arte 

contemporânea não tenham pólos permanentes de colecção e que esta não possa ser 

vista de modo contínuo porque têm só uma programação de exposições temporárias. 

Está relacionado com estas duas concepções: a do museu como laboratório, como lugar 

de experiência ou uma fábrica; e a do museu mausoléu, que foi posta em causa no final 

do século XX. 

Acho que, se possível, deve ter as duas componentes. Adoro saber que, cada vez 

que vou a Nova Iorque, ao Museum of Modern Art (MoMA) vejo sempre um bom 

Andy Warhol ou um bom (Roy) Lichenstein independentemente de haver lá uma 
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exposição sobre eles. Para mim, é uma falsa questão. Foi criado um discurso a preto-e-

branco sobre isto, quando a realidade é cinzenta e tem muitas matizes.  

O ideal é que o museu tenha as duas componentes. A experiência e os números 

mostram-nos que isso é também o que o público quer. O sucesso da Tate Modern não é 

por acaso. Um andar é só colecção permanente e os outros dois são exposições 

temporárias. Não é preciso inventar a roda, ela está inventada, há é que pô-la a andar.   

 

Há mais algum debate, para além deste confronto? 

Ao debate em Portugal aplica-se a velha expressão “em casa que não há pão, 

todos ralham e ninguém tem razão”. É difícil travar um debate elevado quando as 

questões da sobrevivência das instituições e dos orçamentos que têm não está superado. 

 

A sua programação é, de alguma forma, influenciada pelas políticas culturais 

nacionais? 

Penso que sim, se vivo aqui, respiro cá e apanho cá o metro. Nenhum 

programador, programa sem ter em conta o contexto, ter a noção do que se está a passar 

no país. Quando há pouco lhe disse que, num momento em que tanto se falava de ensino 

e se punha em causa o papel dos professores, ia fazer uma exposição chamada “Os 

professores” significa que tenho em conta. 

Decidimos articular uma campanha com o MUDE, que inaugurou uma 

exposição sobre o Design e a Moda dos anos 60 e 70. Vai fazer-se uma campanha na 

Linha Azul do Metro, que une os dois museus: “Viagem nos anos 60 e 70 na Linha 

Azul, MUDE/Baixa-Chiado e CAM/S.Sebastião”. Considero esta articulação muito 

desejável. Além disso, o CAM está permanentemente a emprestar obras para outras 

instituições museológicas em Portugal. Se não for noutros aspectos, há a troca 

permanente de obras de arte. Este trânsito pode ser visto na exposição dos Anos 70, 

onde há uma serie de obras que vieram de Serralves.   

 

Como consegue aferir que a sua exposição está a ser bem entendida pelo 

público? 
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Primeiro, pelo número de visitantes. A outra é a recensão crítica. Os “Anos 70” 

está a ser um sucesso de público e de crítica, em três dias entraram 2 500 pessoas e têm 

sido publicados vários artigos sobre a exposição na imprensa. Tem sido de facto, muito 

bom. Depois, afere-se pelo rumor. Perceber o que se anda a dizer sobre o sítio. 

 

Valoriza o rumor? 

Tenho em conta. Se o rumor é muito negativo, penso um bocadinho porquê. Se é 

positivo deixo correr e não me incomoda nada. Acho que devemos estar abertos ao 

mundo, para ser heideggeriana no final da conversa, “ser um ser no mundo”. 
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Anexo 11: Entrevista a �atxo Checa, director da Galeria Zé dos Bois, 

Lisboa 

Entrevista realizada em 28 Outubro de 2009, na Galeria Zé dos Bois, em Lisboa 

 

O que é, para si, programar? 

É, no melhor dos casos, poder construir um sentido numa proposta de uma 

maneira complementar às propostas que são apresentadas. No fundo, é como com a arte: 

a construção de um mundo autónomo e próprio que é dado aos outros. Significaria que 

tudo o que é programado tem uma razão de ser dentro de uma espécie de complexidade 

mental de quem programa, ela não pode preencher vazios estratégicos da instituição. 

Por exemplo, termos de fazer espectáculos para crianças porque uma instituição como a 

nossa tem de ter espectáculos para crianças. Não quer dizer que, depois, ao lidar com 

diversas situações contextuais não passe a fazer parte da construção desse tal mundo. 

 

Programar é criar? 

Necessariamente tem de ser criar. 

 

É autoria? 

Sim, no melhor dos casos. Se formos a ver onde se programa, em Portugal, 97 

por cento dos sítios são do Estado. Criando têm de cumprir o programa que lhes é 

pedido, têm de corresponder a uma série de objectivos que têm mais peso do que ter a 

liberdade de poder criar e construir. Em conceito, qualquer actividade, até a do 

sapateiro, implica criação. Isso não significa que criar seja uma iluminação divina. 

Criar, pensar, relacionar, juntar quatro ou cinco propostas e determiná-las sob um tema 

que nos intervalos das apresentações desses espectáculos possa surgir novas propostas 

para o público. É óbvio que é criar. As relações humanas só se mantêm com criação. 

 

Como é a programação da Zé dos Bois enquanto centro de difusão de cultura 

contemporânea? 
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A ZDB é antes de mais um centro de criação. A programação é consequência da 

experiência dos tais programadores no âmbito do acompanhamento, coaching e criação 

com criadores contemporânea. A nossa sensibilidade leva-nos a estarmos mais 

próximos do criador, (em actividades como) acompanhar leituras de textos da filosofia 

antiga e contemporânea, de literatura fantástica ou de qualquer tipo, porque os artistas 

alimentam-se de conhecimento para poderem criar. Os artistas não criam no vazio. 

Como a ZDB tem a criação e o acompanhamento da criação contemporânea na sua 

génese, os nossos objectivos ao nível da programação estão mais próximos desse âmbito 

de intervenção, interesses e abertura. Estamos a falar de contemporâneo, não lhe 

chamemos vanguarda. O contemporâneo acrescenta sempre um ponto, um olhar crítico. 

Porque há coisas que surgem mesmo ao nível das linguagens. Não estou a dizer que 

uma coisa que surgiu há 10 anos não seja muito melhor e mais vanguardista do que algo 

que surgiu agora. 

A ZDB veio preencher um vazio ao nível de instituições em Lisboa, e somos 

especializados na área, o que significa que somos a instituição (referência) na criação 

contemporânea. Temos 15 anos, como o CCB, a Culturgest, e Serralves tem menos. 

A história determinou os objectivos da ZDB. Um grupo de 14 pessoas que se 

juntou em 1994 de áreas muito diversificadas e com uma ligação muito ténue à Escola 

Superior de Belas Artes. É a sociedade civil com interesses em arte, cultura, 

multidisciplinaridade, exposição, não muito partidarizada, que se junta numa associação 

que pretende ser uma plataforma para criação, difusão e promoção de uma cultura 

contemporânea que se antevia. Essa cultura contemporânea nas artes visuais é muito 

fácil de perceber. Passa, nos anos 80, da pintura para vídeo, instalação, multimédia, 

performance. Na dança contemporânea, nos anos 90, temos a Vera Mantero, Francisco 

Camacho, etc. e todos os acólitos, deixa-se de dançar, aliás, nem sabem dançar e 

pensam o espaço, o tempo, o corpo. No teatro há uma renovação das gerações pós-25 de 

Abril. Os clássicos da minha geração são o Teatro Meridional e A Garagem mas há um 

querer abrir é uma questão claramente geracional. A geração que saiu da escola nos 

anos 80, quando houve a mudança da política e do entendimento do próprio país, toma 

conta da “onda” nos anos 90. Quem sai da escola nos anos 90, e pensa que chegou a vez 

de ocupar o seu espaço, não encontra o seu lugar.  

A ZDB é uma consequência orgânica disso. Ninguém pensa com essa distância. 

Estive a trabalhar quatro anos com um grupo de performance e era miserável, não havia 
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concursos nem dinheiro para nada, isto em 1990, bem entrados na democracia. Os sítios 

que existiam eram para a alta, média e baixa cultura, mas não tinham espaço para as 

pessoas que estavam a surgir. 

Logo, a ZDB surge como plataforma para criação, produção e difusão. Faz, até 

2000, um trabalho muito importante de afirmação dos artistas que surgiram nos anos 90, 

seja nas artes performativas, não tanto para o teatro mas mais para o lado performativo e 

nas artes visuais e define-se como a plataforma única regular de música experimental 

portuguesa. O nosso arquivo inclui 10 anos de música experimental portuguesa que 

mais ninguém tem, que inclui os Telectu do Jorge Lima Barreto, que toda a gente ouviu 

falar, e também muitos outros. O facto de o Centro de Arte Moderna (CAM) da 

Gulbenkian ter começado a cair em 93 deu-nos espaço para fazer um trabalho que era 

mais ou menos preenchido com eles. Eles tinham os Encontros ACARTE, sempre havia 

uma certa frescura. Acabaram. Fizemos o Festival Atlântico, em 95, 97 e 99, um festival 

internacional de arte, performance e tecnologia, que juntava artes visuais e em 99 inclui 

o primeiro festival de música electrónica. Este festival trouxe a Portugal performers 

como Stelarc e Orlan. Participamos na ARCO – Feira de Arte Contemporânea, em 

Madrid -, na Bienal de Jovens Criadores, no Video Lisboa e na Feira de espaços 

alternativos de Basel – Liste, tudo em 1998. Tal como Stelarc quer continuar a “apanhar 

corpo”, queremos, enquanto plataforma da nossa geração, continuar a trabalhar com os 

artistas ao nível da continuidade da produção. 

 

Testar continuamente os limites da arte? 

Sim, a historiografia que faça o Chiado ou a Gulbenkian, que nem sequer têm a 

noção que o fazem, pensam que estão a produzir e a apresentar um artista novo. Tentam 

“cozer umas linhas”, mas sempre no domínio da apresentação, nem sequer fazem 

produção. Quem faz produção de artes visuais? Não há, nem em Portugal nem em Nova 

Iorque. Existem empresas que fazem reproduções de peças de Jeff Koons, mas ninguém 

se dá ao trabalho de reunir meia dúzia de artistas e ter uma estrutura para fazer 

acompanhamento, financiamento, comissões. Então, define-se que a ZDB é uma 

plataforma dos anos 90, das questões e dos artistas desse período. Nas artes 

performativas há mais entidades, como o Fórum Dança ou companhias como o João 

Fiadeiro ou a Clara Andermatt, que funcionam por conta própria. A dança teve um 
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grande empurrão no final dos anos 80, com o Pinto Ribeiro, o Gil Mendo e a Catarina 

Vaz Pinto (fundadores do Fórum Dança).  

A partir de 2000, uma vez definida a plataforma percebemos que havia uma 

certa tendência para cobrir os problemas dos jovens.  

Nós tivemos o problema de não termos tempo para produzir conteúdos escritos. 

Os poucos livros que editamos foram sempre projectos de artistas. Não há uma espécie 

de statement curatorial a dizer o que é a ZDB, porque há outras urgências com arranjar 

o exterior do prédio, que tem 2.500 m2.  

A programação mudou depois de Veneza (Pedro Paiva e João Maria Gusmão 

foram “criados” na ZDB) e estamos a reduzir, depois da mostra do Kenneth Anger  (que 

terminou em Agosto) não houve exposição o que é raríssimo; na música, fazíamos 200 

concertos há quatro anos e este ano vamos fazer 100. 

 

Porquê? 

Não há tempo de reflexão e não há nada em cima da mesa que tenha um carácter 

de “urgência” para ser mostrado. Dantes fazíamos exposições colectivas. A partir de 

2003, definimos trabalhar a fundo com as pessoas da minha geração, para que as 

exposições individuais ocupassem no mínimo um andar ou dois. Por aqui passaram Inês 

Botelho, Pedro Cabral Santo, Alexandre Estrela, António Olaio, Scott Harrison, um 

nome ou outro de fora.  

Desde 2005, estamos a fazer artistas middle career como Rigo (Ricardo 

Gouveia) ou grandes produções como a de João Tabarra. Trabalhamos durante um ano e 

produzimos 21 peças, entre as quais 15 vídeos e fizemos um book. Ele fez as peças mas 

quem produziu, arranjou helicóptero e câmaras, e pagou tudo fomos nós.  

Se agora deixarmos de trabalhar com ele, assim como com o João Maria 

(Gusmão) e o Pedro (Paiva), o volume de produção reduz drasticamente. É muito 

diferente estarem a trabalhar com equipas entusiasmadas ou estar sozinho perante o 

mundo. Se for com um grupo fazes um livro no fim do ano; se for sozinho fazes um 

estudo. 

A ZDB é um “bicho” vivo e que se quer vivo. Há uma redefinição permanente 

deste bicho, mas que tem uma série de regras de ética.    



 

 

 

437 

 

Uma dessas regras é não apresentar nada quando não há nada que considerem 

inovador? 

Isso está a acontecer agora porque a única pessoa que programa na ZDB sou eu. 

Não me apresentam projectos e os que têm chegado dos cursos de curadoria não são 

sólidos. Não tenho de cumprir uma função do Estado no meu programa; se os jovens 

curadores que saem das universidades andam aos”apalpões” isso é um problema das 

universidades que vendem os seus cursos. 

Fui aluno do curso de curadoria há três anos da Gulbenkian e convidam-me a 

explicar a minha experiência na ZDB ou, em última instância, as démarches artísticas 

de Alexandre Estrela, João Tabarra, Pedro Paiva e João Maria Gusmão até porque para 

eles escrevi e não é por acaso que estou a trabalhar com esses artistas.  

Deixo em aberto a definição de uma eventual linha metafísica ou pós-conceptual 

na criação portuguesa. Tento afastar-me das classificações e ter uma certa humildade 

perante as propostas artísticas. Arte é faísca. 

 

Programação é curadoria? 

Acho que o conceito de programação está mais ligado à gestão cultural e 

curadoria à construção da exposição. No fundo é a mesma coisa, mas curadoria pode ser 

com um grupo de trabalhos de um artista; a escolha de várias peças de vários artistas ou 

uma proposta conceptual do próprio curador em que o espaço esteja vazio. É um 

statement académico no melhor dos casos. Acontece que não se tem feito porque os 

académicos têm tido poucos statements para apresentar. Os académicos portugueses que 

também são curadores deveriam ser mais como (Nicolas) Bourriaud (1966; curador da 

Trienal da Tate em 2009, “Altermodern”) e Hou Hanru (n. 1963), que defendem o seu 

território, no sentido de terem massa crítica e autoria. Programação e curadoria, se for 

prepositiva, é a mesma coisa. 

   

Que balanço fez do cursos de curadoria que tem conhecimento? 

Quando fiz o curso da Gulbenkian trouxe cá todos os professores convidados, 

como Catherine David (n. 1954, curadora da documenta 10 em Kassel). No final da aula 
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apresentava-me, dizia que trabalhava há nove anos num “run-space artist” e eles 

mostravam-se interessados em visitar a ZDB. 

Mas é um problema do país. Portugal é um país muito formal, e como tudo o que 

cá é feito é muito formal. Tudo devia ser muito mais participado e debatido. Por 

exemplo, um amigo pede-me para ir visitar uma exposição; à partida parto do princípio 

que não vai haver nenhuma discussão crítica acerca do que ele está a apresentar. O 

curso, que não está mal e traz pessoas do circuito internacional, podia ter mais dinâmica 

e exigência. 

No mundo académico não há vida prática. Aqui temos sempre estagiários, 

finalistas das Belas Artes, e não têm conhecimento da vida prática; vivem num mundo à 

parte, numa espécie de bola. Entendo o mundo académico a partir do 12.º ano. A certa 

altura o curador precisa que lhe dêem noções do que está a acontecer, quais os debates 

em voga, como se pode montar uma exposição – desde o nível técnico às leituras nos 

intervalos das peças, com dinâmica. 

 

Como é que faz a mediação com os artistas que expõem na ZDB? 

A minha programação de artes visuais tem duas vertentes. Uma situação são 

artistas com quem trabalho e acompanho durante um ano e meio e três anos. Neste 

momento estou com Paulo Mendes, Eduardo Matos, Alexandre Estrela; depois, com 

interrupções, o João Tabarra, João Maria e Pedro, Rigo, as pessoas com quem trabalhei. 

Engajamo-nos num projecto a cada dois, três anos. Há outros com quem trabalho 

durante um período, que vai oscilando consoante a capacidade de trabalho, a 

disponibilidade, os recursos. O resultado final é apresentado mas estamos envolvidos 

desde o ponto 0: financiamento, discussão do projecto, acompanhamento. Estive com o 

Alexandre Estrela nos Açores, agora em Timor e vou voltar. Com o Gabriel Abrantes, 

depois de Veneza, estive no Brasil e vou agora para Angola. O filme já está preparado e 

vai começar a circular, com a apresentação no Indie. São relações muito próximas, 

dormimos lado a lado quando andamos a viajar com câmaras de 16mm e a pedir 

licenças. É nesse tipo de trabalho que me tenho empenhado mais. 

A segunda situação é quando são artistas estrangeiros, que vivem fora e não há 

um acesso tão próximo, mas, aos 60 ou 70 anos, o seu percurso interessa-me. Cada caso 

é um caso, não funciono de uma maneira formatada em relação a um programa. Não há 
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um programa genérico. Tem a ver com interesses políticos, arte fenomenológica, 

metafísica, com esse tipo de temáticas. Vou ao encontro desses artistas estrangeiros, 

tento conhecer o máximo de obra e construo uma exposição em função de todo o seu 

trabalho, de todo o período produtivo mas que ainda não tenha sido feito, porque todos 

eles têm todos várias exposições.  

Um terceiro aspecto está relacionado com o facto de eu trabalhar com artistas da 

minha geração (Alexandre Estrela, Rigo, João Tabarra, Cabral Santo, alguns mais novos 

como Inês Botelho, João Maria Gusmão, o Pedro Paiva e o Gabriel Abrantes).  

Como posso para renovar a minha relação com as pessoas que estão a sair? 

Fazemos residências com artistas que eu convido. Ao longo do ano, os jovens artistas 

contactam-me directamente para apresentarem o dossier. Estou sempre disponível os 

receber; faz parte do meu trabalho. Conheço cerca de 20 pessoas da geração que tem 24 

anos, o que não está mau, tendo em conta que tenho 40 anos e ando a viajar pelo 

mundo. Esses 20 com quem tenho uma relação mais ou menos próxima dão-me 

informações sobre outras pessoas que possam eventualmente interessar. Estou a montar 

uma nova residência, a terceira que se realizará este ano, para conhecer “novos artistas 

potenciais”. Na residência vão misturar-se pessoas da minha geração com finalistas das 

Belas Artes e também de outras áreas: escrita, artes performativas, cinema e artes 

visuais. Este ano o leque é mais amplo. O “chapéu” são as artes visuais, mas tenta ser 

híbrido. Vamos fazer clubes de escrita criativa, clubes de discussão de textos, há ainda o 

objectivo de acabarem um projecto em dois meses e, muito importante, conhecer melhor 

as pessoas. 

O aspecto humano dos artistas é fundamental; há pessoas que são geniais mas 

depois é muito complicada a relação no dia-a-dia. Não quero trabalhar com essas 

pessoas; pensam que são Deus na terra. Só quero pessoas normais, com uma ambição 

comedida, que consigam discutir um texto e depois ir beber um café. 

A possibilidade de discussão intelectual é também muito importante: “sugar” o 

que o artista tem para dar e ele sugar o que eu tenho para dar ao nível dos conceitos, 

ideias, potencia, leituras, discussões.  

O terceiro aspecto é a capacidade de produção, que é uma mais-valia na ZDB. 

Tem de haver a conjugação entre intelectual, humano e capacidade de produção, porque 
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caso contrário não temos interesse. O que nos alimenta é esta relação, está claro, é a 

relação artística.  

 

(Pergunta ao programador para a música Sérgio Hydalgo) O modelo de 

funcionamento nas artes visuais também se aplica na música? Apoiam um projecto 

desde o início e criam todas as condições de produção até à apresentação final? 

Não. Gostamos de ter uma relação privilegiada com os músicos, muitas vezes 

fazemos convites porque sabemos do interesse do músico e poderá haver um incentivo 

para apresentações aqui, mas na maior parte das vezes fazemos divulgação e 

apresentação. Temos a pretensão e procuramos estrear muitos projectos 

 

Quais são os vossos critérios para dizer: esta banda é óptima para tocar na ZDB? 

São critérios muito subjectivos relacionados com o valor artístico e o interesse 

que poderá suscitar, como romper paradigmas ou criar uma nova forma de pensar. 

Pretende sempre ser algo com interesse, o que é muito relativo e vago. O que 

apresentamos é estilisticamente muito abrangente, não nos focamos num só género. 

Claro que existe uma sensibilidade da ZDB e minha que é muito própria, mas não existe 

à partida uma limitação a determinado género de música. Procuramos que a música seja 

feita por uma série de factores, muito subjectivos, e que estão relacionados com 

criatividade, romper paradigmas, criar pensamento. 

Tanto podemos ter um compositor mais “clássico”, que toque guitarra e cante, 

como alguém que toque bateria jazz mas esteja interessado em trocar experiências com 

outros músicos de diferentes campos estilísticos, como alguém que procure romper o 

jazz e o faça relacionando com hard core e música muito agressiva. Neste momento não 

existe um género específico com o qual eu associe a ZDB.  

 

Têm o arquivo sonoro disponível na Internet? 

Não. Neste momento estamos a procurar digitalizá-lo, porque a maior parte 

estava em dat e trabalhá-lo. É preciso, em muitos casos, melhorar a qualidade sonora. 

Depois, temos algumas ideias sobre o que fazer com o arquivo, mas ainda não podemos 

divulgar. 
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Natxo Checa: Não dá para fazer tudo; é como referimos a propósito do livro. O 

nosso território foi definido com muita luta, não foi um percurso pacífico, 

independentemente da admiração que membros do júri tenham admiração pelo nosso 

trabalho. A ZDB não era um grupo de cabeças pensantes e opinion-makers da cidade, 

era um grupo de pessoas com vontade de fazer. Essa vontade vinha da ambição de 

partilha, de admiração pelo conhecimento, só de vontade de crescer, mas não há espaço 

na democracia para isso. 

 

Mas a arte também pode ser uma forma de crítica. Na vossa programação esteve 

em algum momento a crítica ao poder ou à sociedade? 

Criticar é repensar. Acho que sim, de diversas maneiras. Ao promovermos o 

trabalho do João Maria Gusmão e do Pedro Paiva (representantes portugueses na Bienal 

de Veneza 2009) em que, dependendo do tipo de interpretação que se faça, também 

pode ser uma crítica ao poder. Não é entendido assim? Quem escrever os livros, logo 

verá. 

Uma outra maneira é fazer, na altura do 25 de Abril ou do 1 de Maio, exposições 

mais simpatizantes da extrema-esquerda como posição de imaginário. Nós não somos 

da extrema-esquerda, procuramos sempre estar ao lado. Como estamos neste prédio no 

Bairro Alto já fomos convidados para ser sede de campanha de várias candidaturas 

políticas. Graças a isso (à nossa recusa) retiraram-nos um prédio. Nós somos “o outro” e 

sempre vamos ser. Um local que vão tentar utilizar para campanha e quando ganharem 

as eleições vão colocar imensos entraves. Não querem que a sociedade civil ganhe 

espaço, os independentes de tudo, incluindo a academia. Ainda por cima, é o Estado e 

as corporações quem define a cultura na Europa. A sociedade civil não conta para nada. 

O esquema está feito assim e, em Portugal – que é muito formal -, nada será posto em 

causa. Outros países funcionam como incubadoras e deixam que determinados projectos 

possam crescer.  

As pessoas vêm cá, observam que está a funcionar, identificam o perfil e não se 

querem comprometer. É óbvio que se nos derem dinheiro, mas se houver qualquer coisa 

a dizer, nós vamos dizer. Consideramos que o dinheiro é nosso. É inacreditável como os 

políticos falam da ZDB quando não dão nada! 
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Como se processa o financiamento da ZDB? 

Em termos económicos, um projecto como estes é rentável. A ZDB tem um 

orçamento entre 300 a 400 mil euros por ano e as três estruturas que têm aqui escritório 

(Mala Voadora, Materiais Diversos e Prado - Patrícia Portela) têm tanto dinheiro do 

Estado como nós, que temos 12 empregados e a conservação dos 2500 m2. Uma das 

grandes linhas internas é fazer contratos, estávamos todos a recibos verdes. Neste 

número não está incluída a limpeza, a entrada, bar, frente-sala. Só em ordenados saem 

15 mil euros por mês; com muito pouca actividade saem mais 7 500 euros ou 10 mil e 

com muita actividade saem 35 mil euros. É muito dinheiro! 

O financiamento (estatal, através da DGA) era em 2002 de 12 500 euros; no ano 

seguinte 25 000 euros (mas bianual); entre 2004 e 2008 recebemos 100 mil e desde 

2009 até 2012 será de 160 mil euros. Este valor corresponde a 35 por cento do 

financiamento O facto de nos terem aumentado tanto foi porque em 2002 também 

tínhamos este prédio. 

 

Há outras formas de financiamento além da DGA? 

Sim, mas projecto a projecto. Vou dar o exemplo do projecto Abissologia 

(apresentado na Bienal de Veneza) de João Maria Gusmão e Pedro Paiva, que fizeram 

todo o seu percurso – desde 2000 - na ZDB. O Abissologia foi financiada pela 

American Center Foundation (fundação de direito privado nos EUA), Inhotim 

(fundação privada no Brasil), Trienal de Luanda (fundação de direito privado em 

Angola), Fundação Ilídio Pinho (fundação privada portuense), a Gulbenkian (fundação 

de direito privado portuguesa),e pela Direcção-Geral das Artes. O projecto custou entre 

105 a 110 mil euros, que era superior ao apoio estatal da ZDB para um ano (na altura de 

100 mil euros). Um projecto desta casa custou mais do que se gasta no funcionamento 

da própria casa; não há financiamento.   

 

E que outras estratégias adoptam para compensar a diferença entre o 

financiamento e o funcionamento?  
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É projecto a projecto, venda de conteúdos culturais (como uma parte da 

exposição do Kenneth Anger), venda de concertos a Serralves (3 ou 4 por ano, cujo 

preço paga o concerto de Serralves e o da ZDB) e a outros sítios, venda de exposições 

(Abissologia foi vendida à PhotoEspaña), aluguer do espaço para festas (as da Adidas e 

Rock Rendez Worten permitiram o encaixe de 20 mil euros) e até há 4 anos quando era 

chamado para participar em qualquer actividade era a ZDB quem facturava. Agora não 

faz sentido que seja assim. 

Não estamos no mercado, por uma questão de sentido cultural e de conteúdo, 

mas vendemos produções, conteúdos culturais, o que é muito diferente. Uma obra de 

um jovem artista vale 10 mil euros no mercado; uma produção vale 50 mil. Não 

obstante, no Abissologia produzimos 47 peças diferentes, é fazer as contas. Antes eram 

três cópias de cada peça, mas agora são seis. Ainda que ganhássemos 10 por cento 

poderíamos ficar cinco anos sem fazer mais nada. O Estado não percebe estas contas e 

não quer perceber, vindo de pessoas com nome e responsabilidades. 

 

Como é a estrutura a ZDB? 

A ZDB é um “bicho” que se senta numa mesa. A direcção executiva é composta 

pelos programadores de música (Sérgio Hydalgo), artes performativas (Marta Furtado), 

ligação às comunidades (Joana Botelho) e artes visuais (Natxo Checa).  

Estas quatro pessoas integram a direcção-executiva: a Joana faz tudo o que 

esteja relacionado com a sociedade civil ou artística desde que não sejam artes 

performativas, visuais ou música e a gestão; a Marta faz grande parte dos projectos de 

financiamentos; os eventos fora da ZDB são da responsabilidade do programador de 

música. Depois há um “conselho de administração”, da qual eu e a Marta Furtado 

fazemos parte, mais três artistas (Ivo, Rigo, João Maria Gusmão) e um produtor que já 

aqui trabalhou. É uma direcção que tem o direito de pedir as contas e de interferir no 

caso de haver uma ruptura ética com os objectivos. A sua composição é rotativa, entre 

pessoas que sempre estiveram à volta da ZDB, é um cargo honorífico mas que dá direito 

de salvaguardar os objectivos da estrutura. 

 

Como é que vê o financiamento estatal? 
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 Se eu montar uma empresa de sapatos e criar 10 postos de trabalho dão-me 

regalias: fiscais, isenção de taxas autárquicas, no centro de emprego. Porque não fazem 

isso na cultura? É uma obrigação do Estado dar dinheiro para a cultura, educação, 

saúde. Por mim, o Ministério da Cultura pode desaparecer. Esta casa é gerida como se 

fosse uma estrutura de rentabilidade na gestão económica, excepto na gestão dos 

conteúdos. Agora até podemos fazer um sushi bar, mas se o tivéssemos feito antes teria 

comprometido os objectivos em causa. Esta é uma forma de pensar capitalista: primeiro 

define o teu terreno, depois podes fazer todo o negócio que quiseres à volta. No que 

respeita aos conteúdos há uma forma de pensar humanista, no sentido de salvaguardar 

uma ética, uma opinião em relação ao mundo envolvente. A base da gestão da ZDB é 

que seja absolutamente sustentável; o dinheiro não pode ser um problema, porque nesse 

caso não fazemos nada. 

 

Que experiência têm com o mecenato? 

Nenhuma. Em 1999 deram-me um software de música e disseram que não 

queriam factura porque não queriam que lhes fossem ver as contas. O mecenato é 

comido pelo Estado (grandes empresas de capital público, como EDP e PT). O 

problema da Europa do “terceiro mundo” é que ainda não foram criados os mecanismos 

de funcionamento e de autonomização das produções culturais. Por isso é que a ZDB é 

um “óvni” quando deveria ser a regra. Quem tiver iniciativa, mostra o seu plano de 

viabilidade e seguimos em frente. Em alguns projectos temos retorno económico, que 

não cobre todo o montante investido, mas circula. 

 

Têm serviços educativos? 

Tivemos regularmente desde 2005 até ao ano passado. O facto de não haver 

agora uma exposição impede que esteja em funcionamento. Temos um protocolo com o 

agrupamento vertical Baixa / Chiado, que engloba 800 crianças da primária (6-10 anos) 

e 400 irregulares, consoante os professores. O Ministério da Educação não tem qualquer 

programa previsto e nós temos de contactar directamente a direcção da escola. Todas as 

crianças num perímetro de 1 quilómetro já vieram à ZDB várias vezes ver exposições. 

São visitas guiadas para adultos passadas às crianças para ajudar a ler a peça. É das 
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coisas mais gratificantes que aqui acontecem durante o dia. São os estagiários das Belas 

Artes que fazem este trabalho. 

 

Qual a vossa relação com as novas tecnologias? A ZDB vai expandir-se pela 

rede? 

Site tivemos sempre e não é raro no estrangeiro conheceram a ZDB, seja pelas 

artes visuais, música ou porque é um prédio enorme apalaçado. Nós existimos no 

mundo. O meio artístico é pequeno e o mundo é, neste momento, globalizado. Se 

mandamos e-mails, viajarmos e formos activos, o nosso trabalho existe no mundo. O 

nosso objectivo para as artes visuais é passar os Pirinéus, o que é difícil uma vez que 

Serralves não o conseguiu. Mas o João Maria Gusmão e o Pedro Paiva estão na berra, 

são novos (32 anos) e são quem tem mais visibilidade internacional. Podemos tentar 

fazer isso com o Alexandre Estrela, vai ser mais difícil por causa do tipo de linguagem. 

As plataformas tecnológicas são uma outra ZDB a fazer ao lado; pela mesma 

razão porque não fazemos livros ou porque não trabalhamos da mesma forma na 

música. São outros objectivos (que teriam de ser definidos).  

A ZDB queria-se territorial, é um território conquistado à cidade. A ZDB é o 

prédio da Rua da Barroca com a Travessa dos Fiéis de Deus com a Rua da Atalaia. É 

físico. Não é o tenho um projecto típico. Este prédio é nosso; fechamos e abrimos 

quando queremos. Nesse sentido é muito especial e é de grande importância que exista 

este aspecto físico e não fiquemos fechados num escritório. 

A dimensão política da ZDB é esta: a fisicalidade no meio de uma cidade. O ser 

permanentemente nomeada e usada para falar das políticas culturais na cidade de 

Lisboa.  

 

A programação, ou o espírito da ZDB é, de alguma forma, influenciada pelas 

políticas culturais nacionais? 

Em absoluto, claro que não. Nunca foi. Não há nenhum tipo de interferência. 

Volto a repetir, o Ministério da Cultura poderia desaparecer, porque não há uma política 

cultural do Estado. É vergonhoso. Tal como a ZDB, a construção de uma cidade é um 

espírito e não há nenhum espírito na construção de uma política cultural para a cidade. 
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Não há compreensão que uma cidade como Lisboa, que é uma espécie de Califórnia da 

Europa, não aposte nos conteúdos, no bem-estar da população e se vire para os hotéis de 

ricos. 

Os privilégios da cidade de Lisboa são imensos. A cidade é bonita, tem rio, uma 

luz imensa; a política da gestão da cidade é má a todos os níveis. Nem todo o mundo 

tem “pernas para correr”. O político deveria reconhecer quem o consegue fazer, 

independentemente de ser do seu agrado, mas há muita pequena política de influências. 

O contrato-programa que temos com o Estado representa 10 por cento da 

programação. Ainda hoje, em função do dinheiro que nos dão (no concurso da DGA) 

revemos o nosso programa e geralmente comprometemo-nos a 10 por cento. O mais por 

menos fazemo-lo por gosto e não por compromisso. O gabinete técnico do Bairro Alto 

abriu um concurso para reconstruir uma fachada como a nossa e tinha 250 mil euros; 

nós não gastamos nem 25 mil euros porque somos os empreiteiros e temos algum 

cuidado em preservar ao máximo. Quando entrámos neste prédio (na Rua da Barroca) 

não havia luz e agora tem 12 quadros aprovados pela Certiel. 

Se fosse em Barcelona, três anos após estarmos num edifício receberíamos a 

visita do pelouro da cultura perguntar-nos sobre os nossos objectivos e teria ficado 

definido à partida, para o contrato-programa, que iríamos trabalhar com os novos 

artistas. A grande sorte e liberdade é que nós ainda podemos sonhar fazer coisas que 

mais nenhuma instituição possa fazer. É sempre a crescer, porque não há regras! 

Enquanto não houver um contrato-programa da definição dos objectivos da instituição, 

ela é livre de fazer o que quiser. Estou contentíssimo e há 10 anos que tenho essa noção; 

daí não ir atrás do poder político. 

O problema é que quando política cultural for implementada esta será sempre 

um serviço à política. A questão está na definição da jurisdição. No fundo, é definir à 

partida um contrato-programa com a nossa actividade. Se tivéssemos assinado um 

contrato-programa, há 10 anos, para um programa inicial com crianças, a nossa energia 

iria para essa actividade. A minha experiência é que um “run-space artist” ou espaço 

independente ou centro de produção e criação de arte contemporânea e muitas outras 

coisas, o facto de ser um “bicho”, uma entidade orgânica, permite a possibilidade de 

crescimento e sustentabilidade que, de outra maneira, não teria sido possível/seria 

impossível. Teria ficado pela dinamização cultural e neste momento é uma espécie de 
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máquina de afirmação de conteúdos culturais e de sentidos e possibilidades no mundo 

da arte. 

 

Se fosse aplicado em Portugal essa boa prática que aponta em Barcelona, a ZDB 

iria ficar prejudicada? 

Agora temos um acordo de cavalheiros. Criámos uma sustentabilidade própria, 

uma maneira de funcionar. Não existem, na Europa, centros com 35 por cento de 

financiamento. Nesse caso entram no mercado. Nós damos a “facada” da ética e do 

serviço público. A ZDB apresenta a diferença e considera que daqui as obras passam 

para um museu, o que já foi percebido por quem trabalha no meio. O que é que estamos 

a acrescentar? Esse é o nosso objectivo, por isso não temos nenhuma exposição de 

momento.  

A única maneira de um sítio como o nosso ter poder simbólico é nunca cometer 

os mesmos erros. Não podes ter uma programação flat como a dos centros culturais, que 

corresponde a um determinado perfil de público. Temos de fazer público, encontrar 

novo público e puxar pessoas interessadas em ver novas coisas e essa é a possibilidade 

de sobrevivência de um espaço como este. 
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Anexo 12: Entrevista a João Fernandes, director do Museu de Serralves, 

Porto 

Entrevista realizada em 19 Junho de 2009, no Museu de Serralves, no Porto 

 

Começava por lhe perguntar qual é a sua profissão: programador, comissário, 

curador, curator? 

Estava classificado para efeitos fiscais como organizador de exposições, o 

mesmo que curador de exposições de arte contemporânea, o que é algo que o regime de 

profissões identificável pelo fisco não reconhece. 

 

Que tarefas envolve o processo de organizar exposições; quais as funções 

atribuídas a um curador? 

Um curador é alguém que cuida da obra de arte apresentada numa exposição. 

Para tal, o curador necessita de ter uma relação com o artista ou com a obra de arte, que 

envolve pesquisa e um trabalho em conjunto se for um artista vivo ou então um trabalho 

de pesquisa sobre documentos, sobretudo quando estiver relacionado com a natureza 

dessa mesma obra de arte, com a sua história. O curador é também um intermediário 

entre vários universos, porque existe como uma instância que intermedeia a 

apresentação da obra de arte entre o seu autor - o artista, o lugar da sua apresentação – a 

instituição, e depois a audiência e os vários tipos de públicos que poderão ser 

convidados a visitar esse lugar. 

O curador tem, por isso, um mosaico de tarefas bastante diversificado, porque se 

deve ser, num certo modo, historiador, investigador, escritor, porque também escreverá 

sobre as suas próprias opções, escolhas, exposições que organiza e realiza. Será também 

um produtor, devendo saber de questões relacionadas com as obras de arte em questão, 

como podem ser penduradas na parede, a sua forma de instalação num espaço, como 

podem ocupar um determinado espaço, até coisas muito simples. Acho que o curador 

entender de parafusos e ganchos, da mesma forma que o artista o deverá saber, e 

partilhar esse tipo de conhecimentos e de trabalho com as equipas técnicas, que montam 

a exposição no local. 
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Para além de tudo isto, o curador é um produtor num outro sentido, que é o de 

obter as condições necessárias para a apresentação da obra de arte. Desde a recolha dos 

fundos necessários – há curadores hoje que têm de fazer “fundraising” ou outros 

sistemas de financiamento, até ao trabalho de contacto com instituições a quem possam 

apresentar determinado projecto. Para isso, o curador deve saber organizar dossiers, 

organizar as suas ideias e apresentá-las, ir a reuniões, contactar pessoas, contactar 

instituições, etc. 

Por último, ao ser de algum modo essa figura intermediária entre a obra de arte e 

aqueles que a possam vir a ver numa condição de apresentação, o curador tem funções 

ao nível da produção de discursos sobre a obra de arte no contexto da exposição: os 

textos na parede, os convites, as tabelas que identifiquem a obra de arte, os roteiros e o 

trabalho que o Serviço Educativo da instituição possa fazer a partir dessa mesma obra 

de arte. O curador tem também a responsabilidade da produção de discursos sobre a 

obra de arte que intermedeiem a relação dessa obra de arte com os públicos que ela vai 

ter no seu lugar de apresentação. Vejo o trabalho do curador com funções muito latas. 

Neste momento, digo que me sinto um curador de exposições temporariamente 

com as funções de director de museu. Eu fui curador freelance e terei sido aliás das 

primeiras pessoas em Portugal a trabalhar como curador independente, ou seja, a viver 

apenas financiado – e mal financiado – pelos honorários que obtinha com algumas 

exposições que realizei; despedi-me do ensino, achei que não podia ser professor (de 

Estudos Linguísticos) e ao tempo curador de exposições. Não por uma questão de 

incompatibilidade de interesses ou de funções, mas porque não tinha tempo para 

preparar a sério as minhas aulas e para acompanhar a sério os meus alunos. Por todas 

estas funções que atribuo ao curador, entendo a vida e o trabalho do curador de uma 

forma bastante intensa. A partir do momento em que comecei a comissariar exposições 

de imediato entendi que devia largar outras actividades, que seria impossível acumulá-

las para trabalhar bem em todas elas. 

O curador pode escolher projectos em função dos seus interesses e do seu desejo 

de os realizar ou ver realizados, trabalhar com determinado artista, mas o curador não 

tem o poder de os materializar a não ser que o curador fosse milionário. Trabalhar numa 

instituição significa assumir um programa de escolhas em relação: ao programa, à 

colecção, à imagem e à identidade dessa instituição. Nessa medida, e apesar de tudo, 

assumo-me sempre como um curador numa instituição e não me vejo nunca como um 
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representante da instituição junto do artista, mas como um representante do artista junto 

da instituição, o que, para mim, é bastante importante. 

Entendo que a instituição beneficiará tanto mais quanto for um lugar onde a obra 

de arte e o artista tenham excelentes condições de trabalho e de apresentação para o seu 

trabalho. Considero que nenhuma lógica de poder institucional se deve sobrepor à 

função do museu de arte contemporânea. O museu de arte contemporânea não é só o 

local de guardaria de obras de arte, de conservação de obras de arte e de apresentação de 

obras de arte, é também um lugar de trabalho para o artista e para muitos que vão a esse 

museu, que vão confrontar-se com a arte. Nesse aspecto, é fundamental que um museu 

de arte contemporânea, já que estamos a trabalhar com artistas na maior parte vivos e 

participativos, seja um espaço de uma grande hospitalidade para o artista, lhe dê 

condições de trabalho e de apresentação. 

 

Já vamos ao programa da instituição. Referiu-se ao curador enquanto mediador, 

enquanto relações públicas. É também um criador? 

Criador no sentido em que o Roland Barthes definia a relação entre escrevente e 

escritor de uma certa maneira. Acho que o criador não se deve substituir ao artista 

mesmo quando a exposição pode ser um formato para a obra de arte. Identifico-me mais 

com curadores que preferem reunir as condições necessárias para a apresentação da obra 

de arte do que utilizar a obra de arte em função de uma ideia que lhe seja 

completamente exterior, ou seja, não gosto que a obra de arte seja a ilustração de uma 

ideia curatorial, isso de forma alguma.  

Acho que uma exposição deve apresentar obras de arte nas melhores condições 

possíveis para que o público se confronte com elas e construa possibilidades de 

interpretação e de conhecimento a partir do momento em que essa exposição propõe co-

presenças. A partir do momento em que duas obras estão em co-presença, obviamente 

uma nova interpretação poderá surgir, mas entendo que o facto de se combinarem obras 

de arte numa exposição, de se definir um percurso, um itinerário, uma relação com o 

espaço, não deverá nunca sobrepor-se à própria natureza das obras de arte. O discurso 

curatorial deverá ser um discurso enquadrador, contextualizador, que acrescente 

possibilidades de conhecimento e de interpretação, mas acho que não se deve substituir 
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enquanto autoral ao discurso da própria obra de arte, é um discurso sobre a obra de arte, 

é um discurso sobre a apresentação de uma obra de arte.  

Confesso que me aborrecem as exposições onde muitos curadores – porque elas 

existem - vão buscar alguns conceitos importados da filosofia contemporânea ou da 

sociologia, ou da política, do discurso político, e ilustrá-los depois com obras de arte, 

por melhores que sejam. Considero essas exposições, em princípio, já grandes falhanços 

e muito instrumentalizadoras da condição da obra de arte. Por esse motivo não me 

interessam. 

 

Está relacionado com o seu ponto de partida para a exposição, nem todos terão 

esse conceito de mensagem final. De todas estas tarefas, há alguma principal que elege 

na arte de ser curador? 

A construção da relação com o artista. A relação de trabalho com o artista e com 

a obra de arte, para mim é essa a relação fundamental. 

 

Essa relação pesou na construção da colecção de Serralves? 

Sim, a partir do momento em que muitas das obras existentes na colecção foram 

sendo incorporadas a partir de uma relação de trabalho com o artista através da 

exposição temporária. Uma exposição temporária ou uma programação de exposições 

temporárias é também um utensílio para a incorporação de obras de arte numa colecção. 

Em princípio, uma das linhas de trabalho da colecção é o facto de ela também dever ser 

um documento da vida do museu, da história do museu. 

Por outro lado, o facto de trabalharmos com o artista cria condições únicas para 

depois, juntos, discutirmos a sua presença na colecção e tratarmos de todos os aspectos 

que já não se tratam com o artista, como a aquisição da obra. O artista pode 

inclusivamente falar com a sua galeria, ajudar a criar condições únicas e muito 

acessíveis para a aquisição da obra de arte. Se produzimos peças, o valor dessa 

produção pode ser descontado do valor de aquisição da obra.  

É sempre uma situação desejável para o museu quando há uma correspondência 

biunívoca entre o crescimento da sua colecção e a natureza da sua programação das 

exposições temporárias. 
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Quais as principais diferenças entre o trabalho como freelance e a integração 

numa instituição, para além do óbvio apoio financeiro? 

A principal diferença é o facto de o freelance não ter capacidade de execução a 

não ser num contexto de trabalho numa instituição. O director de museu obviamente 

define um programa de trabalho para o museu, com as suas equipas e portanto tem uma 

capacidade de execução e uma liberdade de execução muito maior do que um curador 

independente. 

 

Agora entrando no programa de escolhas de Serralves, quais foram as linhas de 

programação escolhidas? 

Há vários factores e várias linhas de trabalho que se podem reconhecer na 

programação de exposições temporárias em Serralves. 

Por um lado, esta articulação com os objectivos da colecção que representa obras 

de arte realizadas desde a década de 60 até à actualidade. A colecção (de Serralves) tem 

a ambição de integrar obras de arte feitas por artistas portugueses dentro de um acervo 

internacional, onde as obras dos artistas portugueses não estarão lá por eles serem 

portugueses, mas sim pelas correspondências e confrontos e diálogos que suscitam com 

as obras de arte que escolhemos ao nível internacional. Na colecção interessa-nos 

sobretudo programar artistas que coloquem problemas diferentes em relação à natureza 

da obra de arte, em vez de artistas que partilhem respostas ou que sigam respostas já 

exploradas por outros artistas. A colecção rejeita, de algum modo, os princípios de um 

pós-modernismo situacional na arte do nosso tempo preferindo continuar as utopias das 

vanguardas do modernismo e assumir que hoje muitos artistas continuam a criar novos 

problemas para a arte com as suas práticas artísticas, com as suas ideias, com a natureza 

dos seus trabalhos. Uma colecção onde achamos que a obra de arte não deve seguir uma 

teoria, mas cada obra deve ser precisamente um novo problema sobre o qual outras 

teorias e outras hipóteses se irão formar. Não nos interessa a obra de arte que seja 

ilustrativa de uma teoria, mas interessa-nos mais uma experiência visual e sensorial da 

obra de arte do que propriamente apenas uma experiência intelectual livresca ou 

consequente de uma teoria. Essa é uma das diferenças na colecção de Serralves em 

relação a outras colecções. Na colecção, a arte é produzida por diferentes gerações, em 
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diferentes tempos, possa encontrar plataformas de confronto e de diálogo pelo facto de 

se encontrar numa colecção. A colecção não se resigna a repetir o que outros museus já 

fizeram com a obra de muitos artistas - mesmo no caso de artistas muito conhecidos, 

busca obras muitas vezes menos conhecidas, obras mais surpreendentes, obras mais 

singulares, obras menos emblemáticas do artista mas que contribuíram também para um 

conhecimento maior da obra desse mesmo artista. Estes são princípios que seguimos em 

relação à colecção. Esta também está atenta às realidades artísticas fora dos grandes 

eixos que estruturaram centros artísticos e mercados da arte nas últimas décadas, fora do 

eixo euro-americano, atenta ao que possa acontecer na América Latina e na Europa de 

Leste. Até porque sabemos bem o que são periferias a partir do momento em que 

fazemos uma colecção e uma programação em Portugal. Um museu que está num país 

que foi periférico em relação aos centros de decisão e de prática artística ao longo do 

último século. 

Por outro lado interessa-nos, em termos de programação de exposições, a 

articulação entre artistas já consagrados e reconhecidos e artistas jovens, menos 

reconhecidos. Mesmo quando fazemos uma exposição com um artista consagrado 

procuramos fazer uma exposição sobre uma área menos conhecida da obra desse artista. 

Por exemplo, quando vamos trabalhar com Rauschenberg, procuramos os seus trabalhos 

em cartão e em tecido, que não fizeram parte das suas retrospectivas sequer e que são 

dos aspectos mais fascinantes que estão agora a ser reavaliados no contexto da obra do 

autor. Quando vamos trabalhar com Francis Bacon, e foram feitas muitas exposições 

sobre Bacon mas nunca sob o ponto de vista do enclausuramento e da paisagem, da 

abertura à paisagem da sua obra. Estando o museu situado neste lugar certos temas, 

como a paisagem, surgem como naturais. Não só através das obras de arte que 

colocamos no exterior, como em conceitos de paisagem interior, que desenvolvemos em 

muitas obras presentes na colecção ou em exposições presentes na programação. 

Podemos fazer uma reposição com um nome histórico – que não seja um nome 

da contemporaneidade artística, destes últimos 40 anos – mas podemos escolher um 

tema que vai confrontar esse autor numa programação com nomes contemporâneos. 

Quando fizemos a exposição Lissitzky havia que escolher entre o da fotografia e do 

cinema ou o que colaborou com Dziga Vertov e Estaline na propaganda política desse 

tempo, numa antecipação da relação entre arte e design que, ao longo de todo o século 

XX, foi uma das questões a avaliar.  
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A exposição de Amadeo Souza-Cardoso e (Piet) Mondrian sobre a paisagem 

com um programa onde que tínhamos uma série de artistas contemporâneos, de Claes 

Oldenburg a Lothar Baumgarten. Por vezes, podemos ir buscar obras de artistas e de 

autores que de algum modo são precursores de problemas que nos interessem resolver 

em relação ao presente. 

Por outro lado, estando este museu em Portugal é para nós importante ter uma 

percentagem de artistas portugueses na programação de exposições temporárias, que é 

normalmente de um terço. Achamos que esta é a percentagem adequada para 

construirmos um projecto internacional que inclua a arte portuguesa. 

 

Se bem que a programação também se articula com a vossa política de 

aquisições? 

Sem dúvida, mas em relação à arte portuguesa somos mais representativos na 

colecção do que na programação, onde seguimos mais estritamente a regra de um terço 

(para artistas nacionais), dois terços (para internacionais). 

 

Porquê adoptaram essa delimitação? 

Entendemos que o museu não teria uma identidade internacional se esta 

proporção se alterasse, se fosse metade-metade, ou se fosse inclusivamente dois terços 

de artistas portugueses – um terço de artistas internacionais. Estaríamos a contribuir 

para perpetuar um problema crónico da história cultural portuguesa: o isolamento dos 

artistas portugueses, dos seus criadores. Achamos fundamental para uma instituição 

cultural em Portugal a integração dos artistas portugueses num contexto de uma 

programação e uma colecção internacionais. E, para isso, existem vários tipos de 

estratégias. 

A estratégia quantitativa em termos de programação, a percentagem de um terço, 

é uma delas. Considerámos que se a alterássemos, o museu surgiria como uma 

programação, um museu de arte portuguesa mantendo os portugueses no “guetto” em 

que sempre estiveram pela falta de contactos, isolamento, falta de paridade em 

condições de apresentação com os artistas internacionais. É uma estratégia que 

assumimos. 
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Também uma estratégia assumida em termos de programação a procura de 

nomes que são reconhecidos pelo público, sobre quem são organizadas exposições que 

não são as que o público espera. Sabemos que quando trabalhamos um nome 

reconhecível pelo público ou pela imprensa esse nome converter-se numa grande 

atracção de públicos para o museu. Infelizmente as pessoas movimentam-se em noção 

do que já conhecem ou ouviram falar, mas é importante não ficarmos reféns disso que é 

o que determina a programação da televisão. Não trabalhamos para as audiências mas 

temos de estar conscientes de que existem. Portanto, fazemos o jogo de, por vezes, ir 

buscar um nome reconhecido, historicamente já legitimado, e mostrá-lo de maneira 

diferente. Fazer uma exposição que mesmo fora de Portugal nunca tenha acontecido e 

surpreender os públicos depois com a forma como apresentamos esse nome aqui na 

programação do museu, essa é também uma estratégia de programação. 

 

Isso é criação? 

A criação está presente em toda e qualquer actividade humana, seja na 

actividade de um pedreiro, seja na actividade de um artista. Não considero de todo que 

sejam os artistas os únicos criadores existentes no universo. Aliás, há artistas com muito 

pouca criatividade e há operários com imensa criatividade. Aliás, há artistas que fazem 

questão de não serem criativos e de praticarem a mesma ideia e o mesmo conceito ao 

longo de toda uma obra.  

Por outro lado, é importante estarmos atentos às gerações mais recentes. Um 

museu obviamente não segue tudo quanto está a acontecer. O museu é uma instituição 

que necessita de algum tempo para reflectir, para esperar que uma obra se assuma. Por 

exemplo, um museu não faz uma primeira exposição a um artista, não é o espaço ideal 

para tal acontecer mas deve estar atento ao trabalho dos artistas para depois seleccionar 

as obras que pretende expor. É mais fácil trabalhar com artistas sobre quem existe uma 

grande literatura, com muitas exposições, mas o museu também tem de estar atento a 

quem está a começar com o intuito de seguir a obra para depois fazer as suas opções de 

integração numa programação ou numa colecção. 

 

Como é que detecta os próximos grandes artistas, os jovens promissores artistas? 
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Interessam-me artistas que me apresentem obras de arte nas quais eu reconheça 

novos problemas, novas atitudes, novas linguagens, novas questões que me façam 

repensar tudo quanto até aí pensei sobre arte. É um filtro bastante duro, bastante radical, 

mas também bastante ambicioso. 

 

Existem diferenças entre os nomes com quem trabalhava enquanto independente 

e agora numa instituição? 

Continuo a trabalhar com muitos artistas com quem comecei no início da 

actividade. Comecei a trabalhar com artistas da minha geração, Douglas Gordon, Tacita 

Dean, Steve McQueen, eram artistas que estavam a surgir com os quais trabalho desde 

então.  

Um curador independente trabalha mais com artistas emergentes. Enquanto 

curador independente tive a preocupação em trabalhar com artistas que muitas vezes 

apresentavam trabalho pela primeira vez. Não faço isso num museu porque considero 

que este se destina já a filtrar. A sua aposta não é a da primeira exposição oferecida a 

um artista, coisa que um curador independente deve fazer. Acho que o curador 

independente deve estar atento e curioso. 

 

E procurar outro tipo de espaços? 

Exactamente. Essa é uma das grandes diferenças entre a instituição museológica 

e outros espaços não convencionais ou centros de arte. O trabalho dos curadores 

independentes é também muito útil para os museus porque lhes vai trazer informação 

sobre muitos artistas que estão a começar aparecer. Nessa medida é uma diferença 

muito grande. Eu estava com muita preocupação em saber o que se passava nas escolas, 

quais eram os artistas que estavam a surgir, quer em Portugal quer em todos os países 

pelos quais viajava, etc. Hoje a minha atenção não é tão focalizada na emergência, no 

artista muito jovem que esteja hoje a surgir, mas estou atento e tenho várias formas de 

informação e depois à medida que a minha atenção se vai focalizando num artista vou 

começando a seguir um trabalho. 

 

Onde é que vai buscar a informação? 
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Uma das minhas fontes principais de informação são os próprios artistas. É uma 

informação que nunca se fala, mas é das mais úteis para um curador. Depois, neste meio 

a informação é muito produzida pelo próprio meio, que se reproduz a si mesmo. Esta é 

uma questão sociológica interessante já desenvolvida pelo Bourdieu. Estou obviamente 

atento às opiniões e às informações dos meus colegas, e depois às informações 

prestadas pelas galerias, revistas de arte, livros, exposições independentes. 

 

Referiu que uma das funções do museu era quebrar o isolamento dos artistas 

portugueses. A colecção de Serralves circula por vários espaços em Portugal. Essa é 

uma outra forma de quebrar o isolamento ou de dar a conhecer a arte contemporânea? 

Os portugueses não tiveram durante muito tempo a oportunidade de conhecer a 

arte do tempo em que vivem. Muitas vezes, quando saímos com nomes da colecção para 

uma pequena cidade do interior é a primeira exposição de arte contemporânea que 

acontece nesse contexto. 

 

Como é feita a aproximação às comunidades? 

Há muito ainda por fazer e nem sempre o nosso voluntarismo em levar uma 

exposição a um lugar implica uma total felicidade nos resultados, porque não estamos 

nesse mesmo lugar. Muitas vezes quem nos convida ou tampouco preparou o contexto 

para a chegada das exposições. Isso é algo com o qual estamos a aprender, porque 

muitas vezes é necessário fazer um trabalho preparatório. Nós trabalhamos com as 

escolas muito centrados nas actividades que temos no museu. Quando vamos para uma 

outra cidade, que não conhecemos tão bem, nem aos seus meios de comunicação, nem 

aos protagonistas da cidade, isso tudo é uma dificuldade acrescida e nem sempre a 

instituição que nos convida nos prepara para tal. Sentimos muitas vezes que era preciso 

muito melhor preparação e conhecimento, um trabalho prévio feito com a cidade e que 

deveria ser continuado após a abertura a exposição. Muitas vezes, quem nos convida 

pretende apenas que inauguremos a exposição para dizer que a fez. 

Consideramos que uma exposição nunca acaba quando começa. É depois da 

inauguração que tem início todo um outro tipo de trabalho: continuar a convidar as 

pessoas a visitarem, a falar dela, divulgá-la na comunicação social, estudá-la, criar 
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situações de contacto com públicos de vários géneros – mais ou menos especializados. 

É frequente isso não acontecer nas exposições que fazemos fora de Serralves. 

 

Esse trabalho preparatório pode ser feito com recurso a outras artes? 

Sem dúvida, tornou-se muito importante para um museu contemporâneo a partir 

do momento em que muitos artistas começaram a cruzar as artes do espaço com as artes 

do tempo. Consideramos muito importante que o museu hoje não utilize apenas o 

formato da exposição para a obra de arte, mas que possa acolher também as linguagens 

performativas, a arte feita a partir da experiência do tempo, seja ao nível da 

performance, de formas de teatro, de música, de performance com determinado 

intervalo de tempo num determinado espaço, do filme.  

Além de ter uma outra programação, o museu aproxima-se também da 

redefinição do centro de arte da década de 60 ou até da década de 50. O ICA (Institute 

of Contemporary Arts) de Londres foi um excelente precursor desse tipo de trabalho 

transversal às disciplinas artísticas, cruzando vários tipos de disciplinas numa 

programação compósita que ia da exposição ao concerto, do filme ao espectáculo. Tudo 

poderia acontecer. 

 

A programação do museu é articulada o que é apresentado no Auditório? 

É. Trabalho com os meus programadores no sentido de uma articulação, 

exactamente. Normalmente, as exposições têm com frequência ciclos paralelos que as 

dinamizam, em termos de música, de dança, de performance, cinema. 

 

Em média quanto tempo demora a preparar uma exposição? 

È muito variável. Habitualmente calendarizamos uma exposição com dois anos 

de antecedência e começamos a produzi-la com um ano de antecedência. Esta é a 

situação mais desejável. Já tivémos, no entanto, situações em que tivemos de produzir 

uma exposição com três meses de antecedência por estarmos a fazer tantas coisas ao 

mesmo tempo que não tínhamos tempo para avançar com um intervalo de tempo 

desejável. Normalmente, procuramos ter como objectivo a calendarização com dois 

anos e produção com um ano de antecedência. Também tivemos exposições, como a 
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Rauschenberg, que tiveram de começar a ser preparadas com cinco anos de 

antecedência. 

 

O que é que o leva a decidir: vou comprar esta obra, em vez de a agendar para 

uma exposição temporária. O que o leva a decidir comprar uma obra? 

Quando a obra faz sentido dentro do próprio contexto da colecção, não só pelo 

que representa a atitude e a obra do artista. O facto de ser uma obra singular desse 

mesmo artista, emblemática ou não emblemática, não nos interessa muitas vezes, até 

nos interessa a obra menos emblemática. Por exemplo, interessou-nos mais irmos atrás 

de um balão pintado de Luc Tuymans [peça na entrada da exposição] do que irmos atrás 

da uma tela pintada, sendo que Luc Tuymans é muito mais conhecido pelas suas telas 

pintadas do que propriamente pelos balões pintados dos quais só fez este objecto – mais 

difícil de conservar, de preservar, de apresentar.  

Também é bastante importante entendermos que quando se incorpora uma obra 

na colecção, é preciso pensar nas relações que ela possa estabelecer com outras obras 

que existem nessa mesma colecção.Por exemplo, uma obra que esteja completamente 

descontextualizada e que não faça o mínimo sentido com nenhuma obra existente na 

colecção seria de muito difícil integração. Seria uma obra que ficaria órfã. 

 

Em várias entrevistas apontou o modelo de financiamento da Fundação de 

Serralves como um factor de sucesso para o museu. Este modelo implica que tipo de 

obrigações da sua parte? 

Implica apresentar com uma certa antecedência a programação e o orçamento 

em relação a essa mesma programação, assim como uma perspectiva de trabalho em 

relação à colecção, também com um orçamento. Os orçamentos são negociados com a 

nossa administração e devem ser respeitados após serem aprovados. Às vezes, nem 

sempre os orçamentos correspondem aos desejos iniciais mas há, apesar de tudo, um 

grande entendimento entre a direcção artística e a administração da fundação ao nível da 

partilha de objectivos. 

Em relação à estrutura de financiamento tenho sobretudo de apresentar uma 

programação, produzir textos sobre a programação, que são diferentes daqueles que 
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produzo para os públicos ou para as pessoas que se interessam por arte. Quando se 

produz textos para apresentar mecenas há um certo tipo de discurso, um determinado 

tipo de apresentação que são logo bastante diferentes. É um pouco tudo isso. 

 

Temos, com efeito, uma grande liberdade de actuação, nunca discutimos as 

nossas escolhas com a administração. Apresentamo-las mas não as discutimos. Desse 

ponto de vista é uma liberdade bastante significativa. 

Discutimos muito mais com o conselho consultivo que consiste numa reunião 

anual com quatro colegas de outros museus, representantes do Museu de Arte Moderna 

(Nova Iorque), da Tate Modern (Londres), da Artangel (Londres) e do Castello di Rivoli 

(Turim), várias instituições que trabalham connosco e que analisam as nossas ideias de 

programação e de aquisição. 

 

Isso é uma programação em rede? 

Não, não. Os museus optam por esta estratégia para desenvolverem relações com 

outros museus e obterem informação sobre o que os outros estão a fazer. É importante 

para a presença internacional do museu ter pessoas que estão noutros museus, como a 

Tate ou como o MoMA a contribuírem para o nosso museu com ideias e com críticas. 

 

Reflecte-se numa troca de obras mais estreita ou política de empréstimos? 

Quando necessário, mas tanto emprestamos como recebemos obras de vários 

museus de todo o mundo. Temos uma política de procurar emprestar obras sempre que 

existam condições necessárias para a sua apresentação - instituições e exposições 

credíveis -, mas temos trabalhado com museus de todo o mundo sem grandes problemas 

a esse nível.  

 

Como faz quando se assume representante do artista junto da instituição? 

Se estou a montar uma exposição, “vivo” com o artista durante esse período, 

vamos almoçar e jantar, passamos imensas horas juntos, discutimos tudo e mais alguma 
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coisa para além da exposição. Se os artistas na verdade abriram o seu trabalho à vida é 

importante que o museu abra as suas rotinas à vida e àquilo que os artistas façam dele. 

O museu deve mudar de acordo com o artista que o habita. Já tivemos 

exposições em que não se acendemos nenhuma luz no museu, porque a artista em 

questão não queria que a luz artificial iluminasse as suas obras. Outras mostras tiveram 

horários de abertura muito peculiares. Cada exposição, cada obra de arte define as suas 

regras e o museu deve ser bastante permeável a essas regras, desde que não ponham em 

causa a integridade física dos seus visitantes. 

 

Como é que entende os públicos? 

Os públicos não são um objectivo mas, nos dias de hoje, são uma condição 

necessária para a liberdade de um projecto, de uma instituição que trabalhe com arte. É 

um dado da nossa sociedade: o financiamento de uma instituição cultural depende 

também do número de públicos que reúne como visitantes. Isto cria bastantes 

problemas, porque não é o objectivo primeiro de um museu multiplicar públicos a todo 

o custo, sem ter como objectivo intermediar a obra de arte com os seus possíveis 

públicos e audiências. Os públicos são uma vantagem grande para a obtenção de certas 

condições financeiras para o financiamento de um projecto na sociedade em que 

vivemos, mas o grande problema que nos cria é, não só acompanhar os públicos, mas 

também o que fazer com eles. 

Estou consciente que a grande parte das pessoas que visita museus no nosso 

mundo não vê o que eles apresentam. Vão ao museu como à Torre Eiffel, muitas vezes 

para dizerem que foram lá. Os museus não fazem as sociedades, são as sociedades que 

fazem os museus. Numa sociedade padronizada pela cultura do espectáculo, do 

acontecimento, da circulação acelerada de pessoas diminui muitas vezes o confronto 

crítico com a obra e com o que o museu apresenta. Entendo ser importante ter essa 

consciência para que o museu consiga articular esse paradoxo de, por um lado, 

desenvolver estratégias de convite aos seus públicos e, ao mesmo tempo, ter suficiente 

distância crítica para não se deixar embevecer por isso. Saber privilegiar o trabalho com 

a obra de arte e com o artista e, ao mesmo tempo, construir relações críticas com a 

apresentação da obra de arte e com a instituição na sociedade. 
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A Festa em Serralves poderá prejudicar o confronto com as obras de arte? 

Sem dúvida, mas no caso da festa é um momento de celebração. Podemos fazer 

uma festa de amigos no meio dos nossos livros em casa e obviamente não estamos a ler 

enquanto estamos a festejar com os amigos.  

Acontece com a Festa uma coisa muito interessante. Como Serralves tem 

condições espaciais particulares (18 hectares de terreno, grande parte em espaço 

exterior), a Festa concentra sempre muitas pessoas no exterior mas também vão ao 

museu ver as obras de arte. É muito engraçado, às 5 da manhã, enquanto 15 mil pessoas 

dançam no Prado, ver que ao mesmo tempo há mais de mil pessoas a visitarem 

exposições, a ler as tabelas, a olhar para as obras. Isso é muito engraçado e também 

acontece. 

Considero que há muito mais condições para visitar uma exposição quando há 

pouca gente, mas determinados factores que levam a que as pessoas gostem de estar, por 

vezes, rodeadas de muita gente a ver uma exposição. O facto de ser gratuito ao domingo 

de manhã concentra, às vezes, duas a três mil pessoas. Não são as condições ideais para 

ver uma exposição.  

Confesso que durante muito tempo lutei para ter e tive o museu aberto até tarde, 

às 20 ou 22h, para dar às pessoas as condições de confronto com a obra de arte que eu 

entendia serem as melhores, mas as pessoas não utilizaram essa possibilidade e hoje, 

inclusivamente por razões de natureza financeira, estamos a fechar aos dias de semana 

às 17h. Só 55 por cento do nosso público vinha a Serralves aproveitando esse horário.  

Estou perfeitamente consciente que numa exposição visitada por 100 mil 

pessoas às vezes basta uma para justificar toda a exposição, mas as instituições têm 

certas dinâmicas cruéis, como esta de eu não conseguir manter a instituição aberta até 

mais tarde porque era muito caro em termos de funcionamento, da electricidade, da 

contaria e não podia esgrimir com o facto de ter pessoas que viessem ver num número 

relativamente aceitável. 

 

Há sempre o risco de fazer comparações com as exposições blockbuster? 

Assumimos que há sempre uma exposição por ano reconhecida como uma 

espécie de blockbuster pela imprensa e pelos públicos. O facto de ser reconhecida pela 
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imprensa faz com que depois venha a ser reconhecida pelos públicos. É quase um jogo, 

porque o que importa é que a exposição não seja concebida, apesar de ser articulada 

com a ideia de blockbuster, que ela não sacrifique os seus princípios de escolha e de 

apresentação pela demagogia.  

Estou a preparar uma exposição sobre a História da Arte no Século XX que se 

relaciona com a herança de um escritor francês chamado Raymond Russel. Esta ideia 

não é blockbuster de forma alguma, porque a maior parte das pessoas não sabe quem é 

Raymond Russell. Mas o facto de esta exposição juntar obras de Marchel Duchamp, 

Salvador Dali, Man Ray, Picabia, até ao nosso tempo vai obviamente atrair atenções. 

Interessa-me encontrar uma exposição que não é blockbuster mas com condições de 

poder ser apresentada ou comunicada como tal, porque quem faz o blockbuster não 

somos nós. Respondemos a uma expectativa que da sociedade e a uma forma como a 

sociedade se organiza.  

Estamos conscientes que a escolha de um nome como Robert Rauschenberg é 

muito diferente da escolha um nome como o de Dimitrije Mangelos. Rauschenberg faz 

uma primeira página de um jornal mas Mangelos não faz e, para nós, é tão importante 

um artista quanto o outro. Não somos nós quem decide e quem vai mudar, mas mais 

uma vez lhe digo, não são os museus quem faz as sociedades, são as sociedades que 

fazem os museus. Trouxemos um Rauschenberg que as pessoas não conheciam, mesmo 

em termos internacionais, porque não fazemos uma exposição a pensar apenas no 

público que vem a Serralves, fazemos uma exposição para o mundo. Nunca tivemos a 

preocupação de trazer a Portugal uma exposição como já se fez lá fora de um artista, 

antes pelo contrário, a nossa preocupação é fazer cá em Portugal a exposição que não se 

fez lá fora de um artista. 

 

A vossa exposição depois circula através das instituições que fazem parte do 

conselho consultivo? 

Muitas vezes sim. Procuramos que metade da programação seja uma co-

produção o que torna as coisas mais fáceis em termos económicos. Implica negociar as 

exposições com antecipação com vários museus, claro que é mais fácil quando estamos 

a falar de artistas já com um certo percurso internacional, do que de artistas que não 

sejam conhecidos internacionalmente. 
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Tendo em conta que trabalha para uma sociedade massificada, tem presente a 

forma como a exposição vai ser “vendida” ou comunicada? 

Confesso que não gosto da expressão “ser vendido”. Algumas pessoas dentro da 

Fundação de Serralves também utilizam essa expressão e que trabalham áreas da 

comunicação. Considero preocupante a utilização dessa expressão, porque entendo que 

o museu não deve considerar os públicos como clientes. As instituições culturais hoje 

são relativamente diversificadas e até contraditórias e paradoxais. Os museus têm lojas. 

Obviamente quem gere uma loja dentro de um museu olha para os visitantes do museu 

como clientes, o mesmo acontece com quem gere o restaurante do museu. Mas 

considero que o programador cultural deve resistir a essa dinâmica institucional 

económica de olhar para os visitantes como clientes porque sobretudo interessa ao 

programador cultural construir uma relação crítica com a obra de arte e com as pessoas 

que visitam a instituição. É uma grande diferença e uma discussão interna grande dentro 

de uma instituição cultural. 

Na sociedade contemporânea há certo tipo de estratégias para convidar as 

pessoas, o que passa pela publicidade e pelos recursos do marketing, que podem ser 

utensílios interessantes para uma instituição cultural desde em que não ponham em 

causa a natureza da obra de arte. É por isso que procuro estar o mais possível presente; 

não deixo que nenhum material sobre uma exposição seja produzido dentro da 

instituição sem que eu tenha uma palavra sobre ele. 

É muito importante defender a autonomia e especificidade do discurso da obra 

de arte e não a instrumentalizar de uma maneira que possa de algum modo desmenti-la 

ou contradizê-la. Nada deve ser feito contra a própria natureza da obra de arte e às vezes 

poderá ser muito fácil a sua utilização ou manipulação no contexto comunicativo. 

 

Qual é para si o papel das vanguardas? 

O papel das vanguardas é, sobretudo, o de nunca se resignarem àquilo que já 

aconteceu e contribuíram para acontecer problemas novos, que originam novas formas 

de pensar e de agir. 
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Procuro ter o aspecto vanguardista do artista, apesar de estar ciente que vivemos 

num mundo onde as vanguardas foram traídas em muitas das suas utopias e propósitos 

pela própria evolução história e social desse mesmo mundo. No entanto, continua a 

entender que existem artistas por todo o mundo que procuram fazer arte como uma 

expressão dessa liberdade humana de fazerem algo diferente do que já outros fizeram. 

É sempre um pouco abusivo falar de vanguardas nos dias de hoje, porque os 

artistas não têm a ambição nem a arrogância de serem vanguardas. As vanguardas 

sempre foram sempre bastante arrogantes e esse foi um dos seus grandes problemas. Os 

próprios artistas fizeram uma crítica suficiente dessa arrogância das vanguardas que, de 

algum modo, contribuiu para a sua erosão. Os artistas hoje não têm a pretensão de estar 

a abrir novos caminhos para a arte, têm práticas e é através da escolha dessas práticas 

que oriento o meu trabalho. 

 

Qual é o seu poder? 

É um poder iniludível o de um director artístico de um museu. Tenho o poder de 

escolher uma programação e um conjunto de obras para uma colecção. É um poder 

efectivo no contexto artístico e social. Tenho o poder, que é também a responsabilidade, 

de saber que tudo quanto diga sobre arte será sempre aferido como algo de relevante 

para a apresentação do tema. O museu tem uma função de legitimação muito 

importante. Por mais que entenda desejável a existência de uma consciência crítica 

muito pertinente e impertinente em relação ao papel de legitimação do museu, o museu 

tem essa função e deve ser previsto como tal. Entendo que os museus devem ser o mais 

claros e frontais possível em relação aos seus sistemas de selecção. Muitas vezes, o 

senso comum olha para o mundo da arte como se fosse um mundo regido por regras 

obscuras como as regras das sociedades secretas, porque não entende porque o mundo 

da arte não assume com frontalidade os seus critérios. Um museu deve assumir com 

frontalidade os seus critérios. 

A palavra museu representava na Antiguidade greco-latina um fórum de 

discussão. O museu deve continuar a ser um dos fóruns de discussão crítica para a 

cidadania também na relação da arte e com a cultura do nosso tempo. Estamos a criar 

espaços para essa mesma discussão e que, se necessário, ponham o museu em causa 

dentro das suas próprias paredes. 
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De que forma Serralves promove essa discussão para a cidadania? 

Há vários tipos de iniciativas a nível da programação, seminários, workshops, 

encontros, uns mais formais outros menos formais. Tenho a preocupação de poder ter 

uma relação com os públicos, que poderão aproveitar para discutir mesmo as opções (do 

museu) comigo, por exemplo, faço visitas a todas as exposições que existam no museu. 

Crio sempre uma possibilidade de o público contactar a direcção do museu, isso é muito 

importante.  

Para além das iniciativas programadas, organizadas, umas com maior sucesso, 

outras com maior insucesso. Já houve alturas em que convidava artistas e públicos a 

virem sem tema a reunirem-se comigo uma vez por semana ou duas vezes por mês e não 

resultou. As pessoas até vinham mas depois ficavam à espera que eu falasse. 

Eu estava à espera que as pessoas viessem falar, colocar problemas e 

inclusivamente atacar projectos que eu tivesse feito ou perguntar os motivos de outros. 

Não acontecia porque a situação já era muito condicionada socialmente. Na verdade, eu 

tinha uma forma de poder discursivo que as pessoas estavam à espera que eu praticasse. 

O facto de não o praticar e estar a devolver-lhes esse poder era algo que as pessoas não 

assumiam como parte das regras do jogo.   

O museu deve procurar de variadas maneiras ter formas de discussão que lhe 

permitam também testar as suas opções, discutir as suas opções, inclusivamente com 

muitos que discordem delas.  

A nossa sociedade cria muito poucas condições para todas as pessoas se 

integrarem em vários tipos de discussões. Ou, muitas vezes, temos a experiência 

patética de estarmos numa situação pública em que alguém aproveita para falar de tudo 

e mais alguma coisa.  

Isso tem a ver com o facto de na sociedade portuguesa não haver condições 

suficientes de debate crítico, as pessoas têm inclusivamente medo das circunstâncias 

desse debate. Aí se nota que 48 anos de ditadura e três séculos de Inquisição deixaram 

alguma coisa em Portugal. 

 

Como é que classifica os públicos de Serralves? 
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São públicos extremamente heterogéneos e curiosos, muito transversais, que não 

conseguem iludir algumas barreiras sociais da nossa sociedade. Apesar de não ter um 

estudo de públicos que legitime, tenho a intuição que a maior parte dos públicos de 

Serralves serão representativos de uma classe-média, com acesso à escolaridade, à 

educação, se bem que Serralves, através da acção do seu serviço educativo, conseguiu 

muitas vezes transpôr os limites dessas barreiras sociais mais determinadas. 

Fazemos esta aferição pelos trabalhos bairros que são as chamas zonas de 

exclusão social - uma expressão horrorosa, muito em voga no nosso tempo – e pela 

observação directa dos visitantes do museu. Poderá não ser de todo pouco frequente 

poder encontrar um grupo de camponeses em visita organizada ao museu ou certos 

grupos sociais fora da classe média-alta que ainda define o contexto de acesso à cultura 

no nosso país. 

O trabalho com as escolas é de abertura social, em que é fundamental a acção do 

nosso Serviço Educativo. O trabalho com as escolas, assim como a gratuitidade de 

certos momentos como os domingos e o Serralves em Festa, vão ampliar bastante o 

espectro social dos visitantes do museu. Estou a falar, infelizmente, de intuições porque 

ainda não tive possibilidades de ter um estudo de públicos. 

É extremamente dispendioso fazer um estudo de públicos e no orçamente que 

temos não tem sido uma prioridade utilizá-lo para nos estudarmos a nós mesmos, mas 

sim para fazer coisas com os artistas e com os públicos. Gostaríamos muito e 

acharíamos que deveria ser interessante e reunir apoios da sociedade portuguesa para 

conhecermos melhor os públicos. 

 

Gostaria de confirmar consigo alguns números: pode-me dizer qual o vosso 

orçamento anual? É que eu sempre vi números diferentes? 

 

Qual é o orçamento anual de Serralves? 

Posso dizer que Serralves é um projecto que custa cerca de oito milhões de euros 

por ano, sendo um milhão e 200 mil para aquisição de obras de arte. O restante inclui 

salários, água, electricidade… 
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Qual o número de obras do acervo? 

Desde a última recensão, o acervo está em cerca de 1500 obras da fundação. 

Incluindo os depósitos do Ministério da Cultura, da colecção da Fundação Luso-

Americana e de várias colecções particulares há cerca de mais de duas mil obras em 

depósito. 

 

A sua programação ou escolha é, de alguma maneira, influenciada pelas políticas 

culturais nacionais? 

Não. Em primeiro lugar nem sequer identifico políticas culturais nacionais, ou 

um discurso político sobre a cultura, nem sequer uma estratégia para a cultura. 

Identifico às vezes a ausência dessas políticas. Está tudo tanto por fazer.  

Quando Serralves surgiu como projecto museológico, uma das nossas 

preocupações foi articularmos com os outros museus e com o contexto português. 

Tivemos a preocupação de saber até onde ia o Museu do Chiado, o que fazia a 

Gulbenkian (Museu de Arte Contemporânea), o que eram as instituições que 

trabalhavam com arte em Portugal, mas não vejo ninguém ao nível do Estado a 

preocupar-se com tal neste momento.  

Obviamente tenho a preocupação de não repetir situações. Se sei que uma outra 

instituição em Portugal está a trabalhar com determinado artista, esse artista não será a 

minha prioridade para eu trabalhar, mas são poucos os casos em que isso acontece. 

No início, quando surgimos com o nosso projecto de museu, foi importante 

termos negociado com o Ministério da Cultura e com o Instituto Português dos Museus 

que o Chiado pudesse estender a sua actividade até aos anos 60 para nós podermos 

começar a partir daí. Na altura o Chiado só ia até aos anos 40 ou 50. Neste momento a 

situação está completamente baralhada. Criaram-se novas instituições, como o Museu 

Berardo, Elvas, a Culturgest, as autarquias, muita coisa, mas não há propriamente, que 

eu reconheça, uma estratégia do Estado português em relação às instituições culturais 

em Portugal, nem sequer uma forma de tornar complementar o trabalho e os projectos 

das várias instituições. Vejo mais casos de sobreposição, pouco eficazes de objectivos e 

estratégias.  
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Então a única relação com o Estado é o papel deste como parte da Fundação? 

Na minha programação não tenho a mínima atenção por uma política cultural, 

porque acho que ela não é muito evidente. Depois, há casos em que pensamos que o 

facto de termos dinheiros públicos nos confere uma acrescida responsabilidade. Por 

isso, colocamos a nossa colecção ao dispor da comunidade, podendo ser apresentada em 

várias cidades e autarquias, e procuramos responder a várias solicitações da 

comunidade. Entendemos que o facto de sermos financiados com dinheiros públicos 

origina esse tipo de atenção à comunidade.  

Não obstante, isso não afecta, nem influi os meus critérios de programação. 

Aliás não teria interlocutor com quem os discutir, mesmo que fosse esse o caso. 

Sinceramente acho que um Ministério da Cultura não deve ser interlocutor das opções 

de programação artística de uma instituição. 

 

Classificaria a Rede Nacional de Museus, da qual fazem parte, como um espaço 

de discussão? 

É um espaço de partilha de experiências, não é infelizmente um espaço de 

grande discussão porque não há museus de arte contemporânea na Rede Portuguesa de 

Museus.  

As nossas condições de trabalho são também, infelizmente para o contexto 

português, melhores do que as dos nossos colegas que estão noutros museus da Rede 

Portuguesa de Museus. De algum modo, o orçamento de Serralves permite condições de 

trabalho que a maior parte dos museus portugueses do Estado não tem. Isso é algo que 

lamentamos.  

O facto de termos esta solução mista de financiamento privado e público ajuda a 

superar determinado tipo de situações e o facto de termos uma grande autonomia. O 

facto de termos independência, em termos de gestão e de programação, é fundamental. 

Interessamo-nos por fazer parte da comunidade e lá estão os nossos colegas que dirigem 

outros museus. Procuramos estar atentos e trabalhar com eles se necessário, ou se 

possível, mas sabemos que há grandes problemas em relação à capacidade e às 

possibilidades de trabalho. Capacidade de trabalho existe, há pessoas muito boas nos 

museus portugueses, mas não há grandes possibilidades de trabalho em função dos 

orçamentos extremamente exíguos que eles têm para gerir.  
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Vivemos num país ainda muito centralizado, com poucas instituições culturais e 

muitas das que existem estão ainda pouco definidas nos seus objectivos, princípios e 

problemas. 



 

 

 

472 



 

 

 

473 

 

Anexo 13: Entrevista a Luís Pereira Leal, antigo director do Serviço de 

Música da Fundação Calouste Gulbenkian 

 Entrevista realizada a 18 Junho 2009, na Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa 

 

Nota: Não está autorizada a utilização desta entrevista para outro fim que não o 

do tratamento no texto do doutoramento ou da sua inclusão em anexo no mesmo 

trabalho 

 

O que é para si programar? 

Programar é ter em conta mil e uma coisas. Estamos a falar no domínio da 

música só, porque se pode programar outras coisas. Ter em conta as circunstâncias em 

que se programa, para que público (se se programa para público médio, completamente 

inculto em música ou já habituado a referências) e que níveis se querem atingir, para 

não falar que varia com o financiamento (risos). 

 

No caso da Gulbenkian que circunstâncias estavam envolvidas? 

A Gulbenkian não é uma instituição de concertos vulgar. A Fundação nunca 

trabalhou com a perspectiva de gerar os seus próprios meios para continuar a actividade. 

Foi pela actividade completamente independente dos resultados de bilheteira que 

“aguentei” aqui 37 anos. A programação podia ter um carácter muito mais didáctico do 

que essas instituições que estão dependentes das receitas de bilheteiras. Programamos 

aquilo que normalmente os outros não faziam porque não podiam correr riscos. 

Fazíamos uma programação numa instituição completamente independente e que não 

tem de estar prisioneira desses condicionalismos. Podia ter feito uma carreira fora daqui 

mas nunca com a liberdade com que o fiz aqui. 

Lá fora um director artístico é contratado normalmente por cinco anos e, no fim 

desse período ou enche as salas ou tem de mudar de director artístico, até para inovar a 

programação. É normal. A carreira de director artístico lá fora é uma carreira como 

outra qualquer, mudam de lugar para lugar. Aqui é muito difícil. Um programador que 

fica 37 anos no mesmo lugar é muito complicado. 
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Programa com quantos anos de antecedência? 

Três anos mesmo. 

 

A programação de 2010 ainda é da sua safra. Que características têm as suas 

linhas de programação nesta temporada. 

Há muitas maneiras de fazer programação. Uma delas, programar um festival de 

15 dias ou uma semana de música, num meio musical onde há de tudo, pode ser 

dedicado a um compositor, a um instrumento e construir por trás um conceito que cubra 

toda a programação. Já numa programação que dura um ano inteiro, com 150 ou 170 

concertos, incluindo agrupamentos residentes, apresenta múltiplos critérios. Não 

podemos ter uma concepção única para todos os programas, nem sempre se encontram 

os artistas ou os programas que nos convinham para nos mantermos fiéis numa linha 

programática conceptual. 

A programação vai evoluindo ao longo dos três anos. Nunca fiz uma 

programação que na sua fase final fosse exactamente aquilo que estava planeado desde 

o início. Muitas vezes partimos de conceitos que não foi possível seguir. Nas últimas 

temporadas, decidimos ter vários pólos, explicados nos preâmbulos dos programas, que 

focavam quatro, cinco, seis temas, os que fossem necessários. 

A grelha é feita ao longo de muitos anos e a disponibilidade dos artistas, é cada 

vez mais complicada. Muita gente que esteve na programação foi substituída e ao 

substituir artistas tem de mudar o programa. Com a maior parte dos artistas, 

especialmente dos maiores, não se discute o programa. A gente aceita o programa com 

que andam essa época. Fazer um programa conceptual com grandes artistas é muito 

complicado a não ser que seja o Festival de Salzburgo ou esses centros em que os 

grandes artistas podem-se submeter, se for no seu interesse e se houver interesses 

comuns, a determinado tipo de programação. 

 

Tomou posse no Serviço de Música em 1978. Nessa altura como era o seu 

processo de construção de uma temporada? 
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Nessa altura ainda tinha muito poucas relações a nível internacional, enquanto a 

anterior directora (Madalena de Azeredo Perdigão entre 1958 e 1974) estabeleceu 

muitas relações durante os festivais. Eu fui assistente dela só durante dois anos, mas 

depois houve um hiato de quatro ou cinco anos. Até aí tinha dirigido os concertos da 

universidade durante 10 anos, que enchiam e apresentavam os mais variados e grandes 

artistas. 

Os conhecimentos e as amizades foram-se criando ao longo dos anos. Portugal e 

Lisboa, em concreto, não era um centro musical; não vê em nenhuma biografia de 

nenhum grande artista que tocou em Lisboa ou tocou na Fundação Gulbenkian. 

Continuamos um bocado periféricos. As pessoas admiram-se como é que uma cidade 

como Lisboa tem uma programação do mesmo quilate que uma sala Pleyel ou um 

Carnegie Hall. Certo é que Lisboa continua a não ser importante, nem Portugal, para o 

curriculum de um músico. É preciso atrair os músicos de outra maneira. Fui, pouco a 

pouco, criando amizades. Como vou a muitos concursos internacionais, detectei-os 

muito novos e trouxe-os logo imediatamente para aqui e fidelizei-os à casa. Estou a 

falar do Kissinger, do Vengerov, de gente que começou, desde muito cedo, a apresentar-

se periodicamente nesta casa. Outros músicos foram captados através dos contactos 

internacionais. Ia a muitos festivais, onde fui criando uma rede de amizades que 

tornaram a Fundação numa casa de confiança para esses artistas. Hoje, ninguém tem 

dificuldade em vir aqui. Só se não tiverem datas.  

 

A sua rede foi criada com base na amizade? 

Evidentemente. É muito importante a rede da amizade. A rede que só passa 

pelos agentes, como se comprássemos um artista, não interessa muito a estes últimos. 

Qualquer artista que aqui vem não está propriamente no desemprego. Tem de haver aqui 

qualquer coisa que os prenda, seja a maneira como são recebidos, a forma como a casa 

funciona ou o público. Enquanto ele não conhece não vem, faz os seus circuitos 

habituais; mas para que se mude para um novo ambiente, uma nova cidade, que não 

conhece é, muitas vezes, preciso criar redes íntimas com ele. 

 

A Fundação Gulbenkian pertence a alguma rede formal? 
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Não. Trata com os artistas pessoalmente ou através dos agentes, mas partindo do 

princípio que nos conhecemos todos. Depois a fundação tem um nome junto das 

agências. 

 

Nunca viu necessidade em integrar qualquer rede para co-produções? 

Não quer dizer que não tenhamos utilizado. Estive várias vezes como observador 

numa rede que junta várias grandes salas de concertos do mundo, mas nunca 

integrámos. A fundação, por regra, não tem integrado redes, nunca sentimos essa 

necessidade. Existe uma rede agora para divulgação da música contemporânea que 

aproveita co-produções (Réseau Varèse). É possível que, com a nova direcção, a 

Fundação venha a interar esta rede porque está muito ligada com o director da Casa da 

Música (director agora da Reseau Varese). Mas fizemos muitas coisas especialmente na 

área da música contemporânea. Eu visitava e conhecia muito bem todos os festivais e a 

seguir trazia muitos dos concertos, dos programas que ouvia lá fora. 

 

Referiu que os públicos são determinantes para a escolha da programação. Quais 

eram e quais são os públicos da Gulbenkian? 

Os públicos da Gulbenkian são públicos muito conhecedores. A novidade para o 

público das séries de concertos é Beethoven, porque é sempre novo, sempre original, 

não é preciso ir buscar falsos originais ou originalidades novas. Já o público médio 

necessita sempre de qualquer coisa de novo, nem que seja o título. Depois há outra 

camada de público que é muito mais cultivado, exige grandes interpretações, conhece o 

repertório e não se compadece com medianias.  

A fundação foi criando um público cada vez mais sofisticado e conhecedor. 

Séries difíceis como lied ou música de câmara, têm um público que não é tão extenso 

como o das Grandes Orquestras Mundiais, mas é extremamente sabedor, o que os 

artistas reconhecem. Não há artista nenhum que não se admire com a qualidade do 

público em Lisboa. 

 

Como é que foi cultivado esse conhecimento? 
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Ao longo de muitos anos. Quando o público não gostava de lied, dávamos mais 

(risos). A técnica é essa. Quem é que gostava de lied há 20 anos em Lisboa? Quem ia a 

um festival de musica de câmara?  

Essa era a nossa missão; o tal carácter didáctico da nossa programação. Depois 

foi continuar a alimentar as exigências do público que criámos. Não podíamos, depois 

de ter criado um público, baixar a qualidade. Seria muito perigoso. 

 

Essa estratégia passa por continuar a dar mais do que considera que o público 

precisa? 

E, de certa maneira, do que gostam. Temos de fazer um balanço. Por exemplo, 

durante 25 anos fizemos um festival de música contemporânea em que só se ouvia 

música contemporânea durante 15 dias, numa altura em que havia muitos festivais de 

música contemporânea. Eram uma espécie de reuniões de especialistas, não era para o 

grande público. Este género de festivais muito especializados em música 

contemporânea foi desaparecendo. A maior parte dos festivais de música 

contemporânea desapareceu da Europa. Existem apenas aqueles muito grandes, uma 

espécie de feiras industriais, onde vão editores, críticos e músicos, mas não são 

destinados propriamente ao público. São doses maciças de música contemporânea. Há 

três anos decidimos acabar com esse tipo de programação por entendermos que a 

música contemporânea merece um lugar na programação igual ao das restantes épocas. 

Tentamos integrar a música contemporânea nos programas da música chamada clássica 

ou de outras épocas. Claro que é muito difícil e tem de ir pouco a pouco. 

 

Essa é uma tendência em quase todas as instituições… 

Exacto. O problema é que a maior parte dos grandes intérpretes não tem muita 

música contemporânea no seu repertório. Muitos chefes de orquestra têm muita 

dificuldade, outros não se interessam absolutamente nada e há ainda outros, a quem 

convencemos a fazer música contemporânea. Têm de ter uma dupla qualidade, têm de 

gostar mesmo, caso contrário estão aqui uma semana a ensaiar, dedicam a maior parte 

do tempo às peças que lhes interessam do seu repertório e na música contemporânea 

fazem primeiras audições, que são praticamente leituras. Ora, isso não nos interessa, 

evitamos esse género de concertos. É por isso que, por enquanto, fazemos muito 
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poucos. A tendência será a de ir buscar chefes de orquestra que possam fazer as duas 

coisas bem. Por outro lado, estamos a investir muito na criação de novos públicos, com 

muitos concertos para jovens, com um programa e temas próprios para jovens. 

 

Essa é uma nova vertente para criar públicos dentro de um cariz didáctico? 

Não se trata às vezes de criar públicos. Este público não virá directamente daqui 

para os concertos. Virá dentro de 20 anos quando as suas vidas estiverem estabilizadas, 

casado e filhos crescidos. Há um lapso de tempo entre as vindas com a escola e depois o 

seu regresso às salas de concertos. Pelo meio dedicam-se a outras músicas, com menos 

problemáticas e afastam-se. Acontece mesmo nas grandes capitais. Se for à Filarmónica 

de Berlim não vê a sala cheia de jovens. Eles só vão se a orquestra fizer um concerto 

para jovens, em que estão todos juntos, mas não se misturam com os adultos nas séries 

normais. Isso acontece até por razões económicas e porque, em muitas cidades, as séries 

são por assinaturas, que estão sempre esgotadas. Ninguém consegue uma assinatura 

para as Grandes Orquestras Mundiais em Madrid, a não ser que morra alguém, ou para a 

Filarmónica de Viena.  

A fundação desde sempre distribui bilhetes nas escolas e associação de 

estudantes e se os jovens não vêm mais é porque não têm apetência. Se comparar o 

público da música com o público que possivelmente lê grandes autores de literatura 

encontra muitas semelhanças. Não é muito cedo que se começa a ler Joyce. Tudo tem 

uma idade. 

 

Comparando com a dança é um público completamente diferente. 

Sim, completamente diferente e a dança atrai muitos mais jovens muito mais 

cedo. A dança é um fenómeno completamente diferente. 

 

Qual é a vossa posição perante o envelhecimento da sala? 

Não é bem o envelhecimento da sala. Este público não é o mesmo de há 20 anos. 

Muitos desses já morreram e foram substituídos por uma geração a partir dos 40 anos. 
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O facto de ter de comprar um bilhete em Setembro para um concerto de Maio 

também se torna impossível para uma família com filhos pequenos. 

A fundação tem esse problema, tem esta sala única e que é uma sala muito igual, 

com praticamente duas categorias de bilhetes (a primeira plateia e segunda plateia), mas 

a acústica é tão boa em baixo como em cima. O caso é social, mas está bem. Nos 

últimos anos fizemos um terceiro preço mais barato, o balcão, que normalmente é dada 

a estudantes.  

Apesar de eu não me importar com a rentabilidade da bilheteira, há quem se 

importe na casa. A sala não é rentável. A sala mais pequena tem condições acústicas 

sofríveis, não fazemos muita música lá. 

Os grandes auditórios que estão a surgir por toda a parte em Espanha, com duas 

mil ou 2.500 pessoas, são salas que permitem uma grande diversidade de preços. É 

como tínhamos aqui com o Coliseu, onde podíamos fazer preços caros na plateia, mas 

depois até ao balcão há toda uma lista de preços diferenciados. Isso também é bom para 

o público, porque claro que os bilhetes são caros para um grande artista como o Pollini. 

Não é acessível a famílias, nem a jovens, embora paguem muito mais pelos artistas de 

que gostam.  

Agora temos um outro problema, a crise, e que está a afectar as assinaturas 

porque as pessoas compram no último momento. As nossas assinaturas do ano passado 

não foram afectadas; este ano não sei ainda como estão as vendas porque o prazo ainda 

não terminou. As pessoas têm muita dificuldade de comprar um lote de 30 ou 40 

bilhetes logo no início; dispor desse dinheiro é para alguns. A tendência para a compra 

de bilhetes de última hora não é só aqui, mas acontece mais em todas as cidades e 

instituições. A directora do Festival de Salzburgo dizia-me, há pouco tempo, que a 

tendência agora é o último momento, nunca sabem como é que vai ser. Era muito difícil 

encontrar bilhetes para Salzburgo mas hoje não há dificuldade nenhuma. É chegar lá no 

dia e comprar bilhete. O mesmo se passa em Londres e Paris. Houve uma quebra no 

público que é sensível principalmente nas assinaturas, que se destinam aos autóctones 

da cidade. As salas estão sempre cheias, mas em Paris ou Londres há muito turismo 

cultural e isso cobre a quebra nas assinaturas. Os franceses de Paris normalmente 

deslocam-se duas horas de manhã para o emprego e à noite têm de viajar mais duas 

horas, não podem comprar tudo ao mesmo tempo (bilhetes de concertos, discos, DVD e 

aparelhagens); há muitas maneiras de ouvir música e às vezes escolhem a mais fácil.   
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Há uma classe que não é afectada pela crise. A prova disso é que, no ano 

passado, pensávamos que ia haver uma grande quebra nas assinaturas e não houve 

redução alguma. Possivelmente as pessoas que compram assinaturas aqui têm um nível 

económico que lhes proporciona poder fazer isso e também porque a sala é pequena. 

Porque se tivéssemos 2.500 pessoas e estivéssemos à espera de duas mil assinaturas, 

claro que naturalmente íamos sentir como as outras instituições. Estamos a falar de uma 

micro-sala para esses efeitos. 

 

Como é o equilíbrio da bilheteira? 

A bilheteira cobre muito pouco, não chega sequer aos 30 por cento. 

 

Então é através da verba do fundador. Qual é o vosso plafond anual? 

Não lhe sei dizer sequer. Sabemos quanto custa a orquestra, quanto custa uma 

série, mas há muitos custos invisíveis porque vivemos numa casa onde nem tudo é pago 

pelo Serviço de Música. Há muitos custos invisíveis que outras salas e instituições só 

com música, ou que são sedes de orquestra e de concertos, têm de suportar todos os 

custos. Aqui muitos custos diluem-se um pouco pelos outros serviços e pelos serviços 

de apoio, embora a tendência seja imputar ao Serviço de Música tudo o que é possível 

como tendo origem no Serviço de Música. 

 

Nos anos 80 dizia-se que a Fundação Gulbenkian era o Ministério da Cultura. 

Actualmente ainda é possível dizer o mesmo? 

Eu não sei se alguma vez se pôde dizer verdadeiramente isso. A Fundação 

Gulbenkian é evidentemente a instituição mais forte de Lisboa e a que oferece uma 

programação mais sólida. Ser o Ministério da Cultura de Portugal é uma coisa muito 

complicada (risos). 

As nossas verbas não se comparam com as do Ministério da Cultura. Podem-se 

comparar talvez com as do Teatro Nacional São Carlos. Poderá comparar como é que as 

mesmas verbas aqui geram X e como é que no São Carlos, uma instituição do Estado, 

geram Y. 
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Nos últimos anos, os preços na Fundação têm subido contra o meu parecer e o 

de muita gente. A fundação já pratica hoje preços quase iguais aos de lá fora. Ouvir 

Pollini aqui custa o mesmo que em Paris. Ora, não é esse propriamente o papel da 

fundação, que há 20 anos fazia preços de fundação. Os bilhetes eram muitos mais 

acessíveis. Com os cortes orçamentais, a sobrevivência do Serviço de Música já passa 

um pouco por um olhar atento para a bilheteira. Já não se podem correr tantos riscos. 

Por exemplo, um festival de música contemporânea é um risco enorme, não gera 

receitas. Se fizermos música contemporânea durante 15 dias ou três semanas gera um 

buraco financeiro enorme. 

 

Era um investimento a pensar nos estudantes de música contemporânea… 

Muito poucos vinham ver. Devo dizer que quando falamos em jovens não são os 

das escolas de música que vêm assistir aos concertos. Vêm de outros ambientes, mas 

não propriamente das escolas de música, o que é um fenómeno muito curioso. 

As próprias escolas reflectem muito a mentalidade dos professores que não 

gostam que os alunos tenham contacto com outros níveis de execução que eles não são 

capazes de passar. Nós fizemos a experiência, há muitos anos, de trazer a orquestra em 

residência da Academia Manning e oferecemos a possibilidade de irem fazer cursos a 

escolas de música do Porto e outras cidades. A reacção foi absolutamente negativa, 

ninguém queria, os professores não queriam. Depois desistimos. As escolas em si 

rejeitavam esse tipo de intervenções. 

As coisas mudaram bastante. Se fosse hoje tenho a certeza que haveria muito 

mais abertura. Tivemos muitas colaborações com o Conservatório Nacional, que fazem 

imensas master classes que nós, por vezes, pagamos. Quando fazemos aqui master 

classes vêm alunos do Conservatório. 

 

Continuam a organizar a semana de trabalho de obras de novos compositores por 

um jovem maestro e pela orquestra? 

Sim, isso é para continuar, embora não tenha sido bem entendido pelos jovens 

compositores. Esperemos que a atitude mude. A ideia dos seminários era que os 

compositores assistissem a todos os ensaios, logo desde que a sua obra começava a ser 
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trabalhada. Este ano tivemos de chamar a atenção dos compositores para a importância 

de virem assistir. Ou se interessavam pelas suas obras ou então, para virem só ao 

concerto final, a gente desistia. 

Falamos de estudantes que não vêm aos concertos e de compositores não vinham 

assistir aos ensaios das próprias obras. Talvez tivessem medo do embate com a sua obra 

e de ter de discuti-la com o chefe de orquestra e perante os músicos. Não sei, talvez uma 

maneira de ser portuguesa. 

 

Desde que está à frente do Serviço de Música (da Fundação Gulbenkian), que 

mudanças mais significativas notou no campo da música em Portugal? 

O ensino evoluiu, principalmente no Norte, com as escolas profissionais. Vemos 

isso através dos concursos que abrimos para os lugares de orquestra e para a concessão 

de bolsas de estudos. Aparece gente muito mais preparada do que há 20 anos. Mais 

jovens, mais bem preparados. Pela primeira vez, desde há três ou quatro anos, os 

concursos para a Orquestra Gulbenkian, passaram a ser ganhos por artistas portugueses, 

normalmente nossos bolseiros que voltam. Não é fácil ganhar um concurso de entrada 

na Orquestra Gulbenkian e também não entram por ser portugueses porque os concursos 

são feitos com cortina fechada. 

Neste momento está a dar frutos todos os anos em que a Fundação investiu em 

mandar bolseiros. Só que no início a Fundação mandava bolseiros com 25, 26, 27 anos 

e que sabíamos que não iam fazer progressos, mas apenas abrir os olhos e talvez 

voltassem e fossem razoáveis professores. Todo o ensino musical português estava mal 

concebido porque estava orientado para criar solistas e não músicos de orquestra. 

Músico de orquestra é uma outra profissão tão nobre como outra qualquer e lá fora são 

muito mais pragmáticos neste sentido. 

 

A sua programação foi, de alguma maneira, influenciada pelas políticas culturais 

do país? 

Não foram influenciadas, apenas na medida em que tentamos fazer aquilo que os 

outros não faziam, preencher nichos que não estavam preenchidos na programação geral 

da cidade de Lisboa e do país. 
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Começámos por fazer o festival de música antiga, tal como o da música 

contemporânea. Também deixámos de o fazer e integrámos os concertos na 

programação geral. É muito mais fácil vender e trazer público à música antiga do que 

para a música contemporânea. Esse problema foi apenas de não haver uma estratégia.  

E depois dissemos: não há épocas, há música boa ou má e há bons ou maus 

intérpretes. 

A integração dos festivais na programação geral era para evitar nichos de 

especialistas, aqueles que só vinham à música contemporânea eram sempre os mesmos 

e foram diminuindo. Fazer um festival de música contemporânea exige verbas 

consideráveis. As orquestras especializadas em música contemporânea são caríssimas, 

há que pagar direitos de autor, alugueres de materiais. Organizar um festival para ter 60 

pessoas a comprar bilhete, se é que compram, é de certa maneira privilegiar 60 pessoas 

dentro da cidade de Lisboa.  

Esta experiência não se faz só aqui, mas em toda a parte. Se colocarmos uma 

obra contemporânea dentro de um concerto de música de orquestra, a música 

contemporânea passa como qualquer outra e, às vezes, é mais aplaudida do que as 

próprias obras clássicas do programa. As pessoas tomam contacto e percebem que, 

afinal, não é um bicho-de-sete-cabeças e gostam.  

 

O festival de música antiga tinha a particularidade de sair da sede da Fundação e 

“viajar” pela cidade… 

A música antiga deixou de “viajar” pela cidade por razões económicas. Quando 

íamos para uma igreja, com uma capacidade pequena, ainda por cima o dinheiro da 

bilheteira ficava lá. Na Academia das Ciências, também com uma capacidade pequena e 

igualmente sem receitas. Por outro lado, havia muito mais apetência e gente a querer 

assistir a alguns concertos do que as salas comportavam. Via às vezes as filas à porta da 

Igreja da Misericórdia e fazia pena que as pessoas não pudessem assistir aos concertos. 

Há coisas que são muito específicas e que exigem locais próprios, essas continuamos a 

fazer fora. Continuamos a utilizar a Academia das Ciências uma ou duas vezes (por 

temporada), mas as igrejas menos, até porque colocam exigências muito grandes sobre a 

programação, não se pode fazer senão música religiosa. 
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O que permite a técnica de fazer festivais? 

A técnica dos festivais permite fazer com que sejam de mais fácil publicitação. 

Os festivais podem ser conceptuais, podem ter muitas ideias e faz-se uma publicidade 

endereçada. Uma vez fizemos aqui um festival Stockhausen e enchemos 13 concertos 

no Grande Auditório com Stockhausen. Havia realmente mais apetência por festivais até 

certa altura. 

Hoje a música contemporânea sofre de muitos problemas, um deles é que não se 

fala de autores mas de música contemporânea, como se fosse uma coisa colectiva. É 

muito difícil distinguir, especialmente entre os jovens (compositores), uma obra de um 

jovem compositor de uma outra. Um dos motivos terá sido o da tendência da 

complexidade seguida pela Escola de Darmstadt, no pós-guerra, e que afastou público, 

que precisa de referências, de comparar obras. Nós sabemos quando uma sinfonia de 

Beethoven é bem tocada ou mal tocada. Não sabemos quando uma obra de música 

contemporânea é bem ou mal tocada. Se não gostamos podemos atribuir à execução, às 

vezes é a própria obra. Faltam referências que só se ganham ouvindo muito. Levamos 

três séculos a ouvir a música de Mozart, levamos dois séculos a ouvir a música de 

Beethoven, levamos séculos a interiorizar essa música da qual somos familiares. Na 

música contemporânea ainda não temos essa distanciação e tudo nos parece um pouco 

colectivo. 

Na música clássica, as pessoas prendem-se aos autores, aos nomes, conhecem-

nos imediatamente e, muitas vezes, sentem falta desse reconhecimento. A música 

contemporânea é formalmente muito difícil para quem não está habituado. Ouvir uma 

sinfonia de Haydn e saber como funciona, como está organizada. Ou então é tão 

atractiva ao ouvido que não precisa de análise alguma. Também não vale a pena ler as 

notas porque elas nunca nos ajudam ou então, às vezes, querem dizer precisamente o 

contrário (risos) ou são intenções que não passam para a música. 

A reacção aos últimos quartetos de Beehtoven não foi muito agradável, nem para 

ele nem para ninguém. No entanto, eram tocadas em ciclos restritos, embora nessa 

altura já existissem salas de concertos. A maior parte das obras eram estreadas em salas 

pequenas. 

 

Programar é uma autoria? 
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Claro que é. Eu acho que sim. 

 

E a sua marca autoral é? 

Não sei se tenho marca ou já tive várias. As coisas tiveram forçosamente de 

mudar ao longo de 37 anos. Eu entrei como compositor. Nessa altura, talvez tivesse 

mais ligações com a música contemporânea e batalhado mais. Depois tive de me 

submeter ao público e à casa, à programação em geral, e talvez tenha abrandado um 

pouco ou tenha mudado de estratégia, mas nunca me conformei com a história de a 

música contemporânea ser destinada a meia dúzia de pessoas, a um grupo de 

especialistas. Depois vêm as tais dificuldades. Montar música contemporânea num 

concerto normal levanta enormes problemas, que às vezes são insuperáveis para um 

programador. 

 

Quais as linhas de evolução? 

É tentar fazer com o que resta, pondo um bocado de imaginação e andar para a 

frente. As minhas linhas continuavam a ser, primeiro, a fidelidade à qualidade. Porque a 

grande música só passa verdadeiramente quando tem grandes intérpretes. Não é a 

mesma coisa ouvir uma grande sinfonia tocada por X ou por Y.  

As obrigações da Fundação para com o contexto musical da cidade prendem-se 

com critérios de qualidade muito altos. Não é por serem grandes nomes que vêm cá; é 

porque aquilo que vão fazer realmente os coloca num plano de referência muito superior 

ao de outros artistas que eventualmente poderiam preencher a temporada. São critérios 

de qualidade ao mais alto nível para criar referências no público, para que se possam 

fazer comparações. Senão nunca será grande música. 

 

Depreendo que não decida tudo sozinho, tem uma equipa com quem trabalha… 

Em princípio decido sozinho, embora tenha uma equipa com quem trabalho e a 

quem goste de pedir opiniões. Acabei por descentralizar no que respeita à música 

contemporânea, pedindo o auxílio dos directores adjuntos que, embora não tendo a 

responsabilidade da programação, tinham a responsabilidade da execução e de trazer 

ideias, viajando e indo a festivais. O professor Rui Vieira Nery também esteve 
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encarregado da programação da música antiga. Havia um chapéu mas, sempre que 

possível, descentralizava.  

Criei um lugar de director artístico da Orquestra Gulbenkian, um cargo que não 

acumulei durante 30 anos. O maestro (Lawrence) Foster entrou aqui (em 2002) como 

director artístico e maestro titular, o que me libertou para a programação. O Karajan 

esteve não sei quantos anos com a Filarmónica de Berlim, mas não esteve assim tantos. 

Criar e combinar programas com todos os maestros convidados era muito complicado e 

começou a ser fastidioso. Contratei o maestro Foster e dei-lhe a direcção artística da 

orquestra, embora as programações fossem sempre discutidas em comum. 

 

De que forma é que a direcção artística da orquestra se articulava com a direcção 

do serviço de música e elaboração da programação? 

Tive sempre maestro titular, mas que se limitava a fazer seis ou sete concertos e 

não se pronunciava sobre a restante programação. Aqui tinha, a cada ano, de escolher 

uma base de chefes de orquestra a quem expunha as minhas ideias, trocávamos 

impressões e fazíamos programas em comum. 

A orquestra partiu de um agrupamento de 12 elementos e subiu até aos 66. O 

repertório evoluiu muito. Fazer o repertório de uma orquestra e fazê-la progredir é uma 

grande responsabilidade. É preciso ter muito cuidado com o aquilo que se obriga a 

orquestra a fazer. Tem de se ir por etapas. Uma orquestra que só faça música francesa 

terá grandes responsabilidades em fazer um Bruckner ou um Wagner. Há coisas que são 

básicas, que têm de ser feitas, há outras que só podem ser feitas de vez em quando. É 

como os cantores, se a voz não dá para cantarem a Traviata é melhor não fazerem, 

porque depois não cantam mais. É extremamente difícil formar uma orquestra desde o 

princípio e fazê-la progredir qualitativamente. Para isso é preciso ter formação musical, 

conhecer muito bem o repertório, saber falar de igual com os maestros que convidamos 

e conhecer bem o “campo”. 

 

Ser director artístico em simultâneo com a direcção do Serviço de Música 

também facilita? 

Pois facilita; duplica é o número de horas. Mas não envelheci assim tanto.  
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Porque é que a sua sucessão foi aberta a concurso e não uma nomeação como era 

esperado? 

É uma pergunta para a administração. Como já aqui abordámos o tema, os 

lugares de director artístico no estrangeiro são temporários, o que permite, se as coisas 

não funcionarem bem, escolher outro. Também havia a carreira. Essa carreira não 

existia em Portugal, pelo menos na Fundação. Talvez tenha sido essa viragem que a 

Fundação quis fazer. 

 

Tem noção que tem uma experiência única em Portugal?  

Não, nunca me apercebi muito bem disso. Muitas vezes amaldiçoei o lugar 

(risos). Ao longo de 37 anos acumulamos muitas coisas boas e muitas coisas más, que 

às vezes custam. Não lhe vou dizer quais são as más nem as boas. Ter estado tantos 

anos à frente de uma orquestra e de uma programação é praticamente único no mundo 

musical, mas tem muitos inconvenientes também. 

 

Como descreveria o seu mandato? 

Como um sacerdócio. Custou-me muitas horas de trabalho, muito tempo na 

Fundação. Chegámos a ter três agrupamentos residentes (orquestra, coro e ballet), com 

quatro a cinco concertos por semana e uma equipa relativamente pequena. A equipa da 

música é bastante restrita. Quando entrei para aqui era muito maior, mas depois foi 

sempre reduzindo. A nossa equipa tem cerca de 20 pessoas, desde a concepção, 

passando pelos técnicos e agrupamentos, que absorvem muito. 

 

Que balanço faz da sua actividade? 

Não faço. Deixo fazer. Tive muitas decepções incluindo com o programa da 

temporada 2009/2010 (brochura em cima da mesa). Há coisas que não teria 

programado, teria programado outras em que pensei antes. Acontecem sempre 

impedimentos pontuais na programação, nesta como noutras instituições. Até já depois 

de imprimir e de pensarmos que os artistas vêm, às vezes adoecem (risos). Se isso se 
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passa já depois das coisas (programa) feitas, quantas não se passaram antes de estarem 

anunciadas?  

 

E qual é o seu poder? 

Não tenho poder absolutamente nenhum. Foi dialogar, criar amizades, fazer 

consensos, espreitando o que se passa. Nunca exerci poder e nunca quis passar essa 

imagem para fora, por isso também não falava. Não gostava que dissessem que a 

Fundação era o “manda-chuva” da música em Portugal. Ao dizerem isso, significava 

que o “manda-chuva” teria de ser eu. Não era isso. Senti muitas vezes que estava a fazer 

aquilo que os outros não podiam fazer. 

Passei relativamente incólume relativamente a imprensa ou a críticas, de maneira 

que não tinha de ter receios de confrontos. É apenas maneira de ser. Também não gosto 

de anunciar coisas que depois não posso cumprir. 

 

A comunicação em geral da Fundação Gulbenkian é também muito “discreta”. 

É fruto da casa, pelo menos até certa altura. Os directores não anunciavam o que 

iam fazer, quais eram as produções. Hoje, mesmo assim não se fazem conferências de 

imprensa para o lançamento de temporada, senão raramente. O novo director não fez 

qualquer conferência de imprensa para anunciar o que vai fazer. Compreendo a posição 

dele. Está muito próximo de uma temporada que não foi feita por ele e talvez não tenha 

elementos suficientes sobre as próximas para dar informações concretas. Mais tarde ou 

mais cedo acabará por fazê-lo para expor as suas ideias. 

Sou muito solitário. Comunico com os meus colegas, tenho óptimas relações 

com toda a Fundação. Talvez seja o decano da casa neste momento e comunicar comigo 

sempre foi muito fácil. A porta do meu gabinete sempre esteve aberta. Vou ao gabinete 

das pessoas com quem colaboro, não chamo pessoas. Na única entrevista que dei (ao 

Rui Vieira Nery para o boletim da Fundação) disse que a melhor recordação que levo é 

da equipa e formei várias, porque mudei várias vezes de equipa. 

 

A instituição molda o comportamento do público? 
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Molda o comportamento do público. Tive a sensação que era isso que queria 

fazer num país que tinha grandes deficiências. Antes da Fundação existia uma 

actividade muito constante da Orquestra Sinfónica da Rádio, a Orquestra Nacional. Não 

faltavam concertos e as duas sociedades de concertos traziam o que de melhor havia na 

altura. Mas eram sociedades fechadas. Os sócios tinham os seus assinantes e era difícil 

arranjar assinaturas. Era para um público muito restrito.  

O primeiro passo da Fundação, com a criação dos festivais, foi abrir a música a 

toda a gente. Os primeiros festivais correram o país e o local privilegiado destes era o 

Coliseu, uma sala enorme. Houve a preocupação de levar a música não só aos assinantes 

das salas dos concertos mas ao público em geral. Quando acabaram os festivais, tivemos 

de transportar tudo para dentro da temporada, que de alguma maneira substituiu o 

festival. 

 

O Ciclo Grandes Orquestras Mundiais ainda vai ao Coliseu… 

Sim, porque seria lastimável trazer, uma Orquestra da Berlim para tocar para 1 

000 pessoas, que é a capacidade do Grande Auditório (tirando convites e directores). 

 

Com a transformação dos festivais em ciclos significa que uma parte da 

“democratização” cultural do país já não está tanto a vosso cargo? 

O país evoluiu. Há muitas coisas que fazíamos e que hoje se faz lá fora até com 

melhores resultados. Cito o caso da Casa da Música, por ser nova, completamente livre 

e começar de novo, pode beneficiar de coisas que não conseguimos fazer aqui. Todas as 

coisas que começam do princípio têm imediatamente potencialidades enormes. 

Nunca conseguimos fazer aqui um grupo de música contemporânea (como o 

Remix Ensemble, agrupamento da Casa da Música, que se apresenta todas as épocas na 

Gulbenkian).  

Quando voltei do serviço militar, eu e o Jorge Peixinho montámos o Grupo de 

Música Contemporânea de Lisboa, do qual por outras razões me afastei. Quando entrei 

para a Fundação também pensei que seria possível, mas a Fundação já tinha três 

agrupamentos (orquestra, coro e ballet). Era muito difícil convencer a Orquestra 

Gulbenkian a ceder músicos para fazermos uma orquestra de música contemporânea. 



 

 

 

490 

 

A modelagem do público teve por eixos os festivais (que abriram público), a 

programação de qualidade e as bolsas?  

Ao longo de 50 anos de Serviço de Música foram concedidas centenas e 

centenas de bolsas. Espero que estejam todos activos no país e a desempenhar o seu 

papel, isso foi de certa maneira um grande investimento na educação musical do país. 

Mesmo aqueles que não são grandes músicos neste momento, que não são grandes 

executantes, mas certamente desempenham um papel importante na sociedade do ponto 

de vista musical.  

 

Que mais ferramentas teve para moldar o público? 

As encomendas as compositores, subsidiamos as idas ao estrangeiro de todos os 

compositores, de todos os solistas portugueses com capacidade para o fazer. Através do 

Serviço de Música ou do Serviço Internacional, promovemos o intercâmbio com o 

estrangeiro que antes da Fundação não existia. 

 

Como classificaria a sua relação com o Conselho de Administração? 

Foi sempre óptima. O Dr. José Azeredo Perdigão privilegiou-me sempre com a 

sua amizade, tínhamos praticamente conversas diárias, e também a Dr.ª Madalena 

Perdigão, com quem só trabalhei dois anos mas ficamos amigos para sempre. Dei-me 

bem com todos os presidentes e administradores, incluindo o Dr. José Blanc de 

Portugal, com quem trabalhei a maior parte do tempo. 

 

Não fazem ópera aqui, porquê? 

Porque não temos fosso. Temos um fosse extremamente pequeno e fundo. Seria 

preciso amplificar e eu não gosto da amplificação. Fizemos algumas tentativas com uma 

orquestra barroca. O palco não tem fundura, tudo se passa entre o vidro, não tem 

profundidade suficiente. Não há teias como no teatro normal de ópera, portanto tudo se 

torna complicado. 



 

 

 

491 

Fazemos imensa ópera em versão de concerto, que é uma concepção que eu 

defendo. Por um lado, é óptimo para a orquestra. Uma orquestra que não faz ópera não 

tem elasticidade. As grandes orquestras fazem ópera e fazem concerto. As grandes 

orquestras de concertos criam elasticidade no acompanhamento de cantores. No fundo, 

a música é cantar. Se eles não sabem acompanhar, eles próprios depois não sabem 

cantar sozinhos.  

Por outro lado, há coisas que nos escapam quando estamos na ópera. A nossa 

atenção é dispersa por cenários, com encenações cada vez mais bizarras. Numa ópera 

em versão de concerto ouve-se tudo no palco. A orquestra está cá em cima e às vezes é 

uma experiência inédita. 

Não fazermos ópera encenada permite-nos ter melhores cantores, porque os 

gastos são muito menores do que num teatro que tenha a responsabilidade de arcar com 

cenários. 
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Anexo 14: Entrevista a José Laginha, director artístico do Centro de Artes 

Performativas do Algarve, Faro 

Entrevista efectuada a 5 de Novembro de 2009, em Lisboa 

 

O que é, para si, programar? 

É tentar construir um conjunto de espectáculos com uma determinada lógica, 

que é muito variável. Umas vezes esta lógica pode dedicar muita atenção ao público, 

porque parto do princípio que não sei o que é o público. Estamos de portas abertas e o 

público é alguém que nos entra pela porta dentro. É evidente que quando temos um 

trabalho continuado começamos a ter um público que nos acompanha. A esse público 

dou uma determinada atenção, mas estou sempre à procura de outro público que não 

tenho.  

A programação, para mim, é uma mistura destas duas coisas: tentar oferecer 

produtos que eu considere que têm qualidade que vão de encontro, de certa forma, ao 

público que sei que nos acompanha mas sempre a “piscar o olho” àqueles que ainda não 

vieram. 

 

Como é o público que vos acompanha? 

Este projecto começou em 1994 com o festival “A Sul”, um festival 

internacional de dança contemporânea que desenvolvemos ao longo de várias edições 

do festival mas sempre na perspectiva de criar o espaço que temos actualmente, um 

centro de artes performativas. O objectivo inicial era divulgar a dança contemporânea 

portuguesa e, para o fazer, teria de mostrar dança internacional. Por isso, decidi fazer o 

festival no mês de Novembro, com criadores portugueses e internacionais. Os 

convidados da primeira edição vieram de Espanha e depois de uma série de países. 

O primeiro objectivo deste centro não é a programação da sala, mas o apoio à 

criação. O nosso espaço inclui uma black box no rés-do-chão, um estúdio com 

escritório, cozinha e balneários no primeiro andar e um estúdio maior no segundo andar 

com 15 camas à volta. Além de fazermos a programação da sala, acolhemos pessoas em 
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residência que vão lá desenvolver parte dos seus trabalhos. Damos espaço de trabalho, 

alojamento e estamos a facultar outros apoios. 

A questão da programação é qualquer coisa que está diluída no próprio projecto 

que é um todo. Como disse, começamos em 94 com o festival e fomos criando público 

para aquele festival. Abrimos o CAPa em 2001 como um espaço de criação nas várias 

áreas: dança, música e teatro. A sala para a qual programamos era, no início do projecto, 

uma sala para as pessoas que estivessem em residência testassem tecnicamente os 

espectáculos antes de os apresentar. O nosso público foi habituado a receber uma 

programação alternativa àquilo que tinham. 

Acontece que em Faro havia duas salas com características de programação 

muito pouco continuadas e desinteressantes. Aliás, se dividirmos o país a meio 

constatamos um desequilíbrio muito grande na zona Sul no que respeita à actividade 

cultural, que inclui criação e espectáculos. Começamos por fazer programação para 

aquela sala mas com a ideia que mais tarde iríamos para outro espaço, para 

programação no actual teatro municipal de Faro, o Teatro das Figuras, este teatro 

deveria, além da sala que tem, ter uma outra dedicada às artes performativas. Essa sala 

caiu no projecto e nós, que fomos construindo público, dissémos e não faria sentido 

deixar de corresponder às vontades das pessoas.  

O público que tenho é o que foi seduzido. Na altura da abertura do espaço em 

Faro, o festival era organizado por uma estrutura que estava sedeada em Loulé, a 17 

quilómetros. Loulé não tem uma grande universidade e quando fomos para Faro, 

pensámos que iríamos seduzir os estudantes da Universidade do Algarve. Com o 

objectivo de perceber para quem iria trabalhar, fui para a porta da universidade e 

concluí que era gente muito pouco interessante, todos muito iguais. Quando abrimos o 

CAPa percebi claramente o motivo: os universitários do Algarve são muito pouco 

estimulados para outra coisa que não beber copos e andar de bar em bar.   

Parecia-me mentira que pessoas com 20 e poucos anos dissessem “é a primeira 

vez que venho ver uma peça de teatro”. “Brilhamos” mais quando temos coisas dentro 

de nós que nos fazem brilhar. Aquelas pessoas eram pouco diversificadas por dentro. 

No início comecei a programar coisas especificamente para o público jovem, mas dois 

anos depois perdi a paciência e concluí que não tinha de trabalhar especificamente para 

uma comunidade que não estava interessada. Actualmente tenho um público entre os 25 

e os 60 anos. A gente mais nova vai muito pontualmente.   
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E os alunos das escolas de dança, do Conservatório? 

 Tenho uma amiga que diz: o conservatório conserva. 

Fingindo que não sou do Algarve, quem lá vai no Verão esquece que a região é 

mais do que sol, água quente e areia. Durante os 10 meses em que as pessoas não 

procuram o Algarve, a região continua a existir e é muito pouco festiva. Não é fácil 

viver naquele sítio.  

Este ano o director-geral das Artes, aquando da abertura dos concursos para os 

apoios, retirou verba ao Algarve, dizendo que não havia dinâmicas que justificassem o 

dinheiro que existia. Para além de achar que é um disparate, porque se não há dinâmica 

então deve-se investir para que venha a existir, considero que é qualquer coisa que 

reflecte a situação do Algarve.  

O Algarve tem uma companhia profissional de teatro, uma outra semi-

profissional e uma “pseudo” companhia de dança. O nível de qualidade do teatro e da 

dança é muito baixo. Na música é diferente.  

O CAPa não tem uma estrutura de criação, acolhe criadores. Quando crio 

alguma coisa faço parte dos criadores que o CAPa acolhe. 

 

Consegue analisar a evolução dos equipamentos que têm surgido nos últimos 

anos? 

Surgiram “cogumelos” de betão em todo o país que não têm correspondência 

directa com uma programação estimulante. Era o que se desejava para sítios onde se 

investiu imenso dinheiro. 

Nos últimos 10 anos surgiram equipamentos no Algarve, mas salas de 

espectáculo com programação regular temos: uma sala que era um antigo mercado, em 

Vila Real de Santo António; um auditório aberto este ano em Olhão; o Teatro das 

Figuras em Faro, o CAPa, uma sala no Conservatório e o Teatro Lethes - a que o 

espanhóis chamam de “bombonera” por ser muito particular, com dimensões muito 

específicas; uma sala muito pequenina em Albufeira; o novo teatro em Portimão e uma 

sala com programação contínua em Lagos, melhor nas artes plásticas do que nas artes 

do espectáculo. 
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Estas salas não são suficientes sequer para estimularem as pessoas a criarem 

estruturas de criação. O director-geral das Artes tem alguma razão ao dizer que o 

Algarve não tem dinâmica cultural, é a zona do país com maior défice de salas de 

espectáculo com programação continuada. Sendo exigente, direi que até este momento 

há quatro sítios: o Teatro das Figuras, Portimão, o novo de Olhão e o CAPa. 

Fazendo uma generalização, as autarquias estão dotadas de bons equipamentos 

mas continuam a dirigi-los as pessoas que já o faziam quando esses espaços ainda não 

existiam. 

Há uma estrutura da qual faço parte, a REDE, que está a tentar lançar uma carta 

de bons procedimentos para os teatros municipais. Propomos um modelo que seja 

desenraizado e que não se resuma a um edifício de betão com qualidade, os que a têm, e 

com uma pessoa que sabe juntar espectáculos. Um espaço municipal também tem de 

abrir portas às colectividades locais mas há formas de estimular e enquadrar todas as 

coisas. 

Vou dar um exemplo sem fugir da minha “casa”. Este ano vamos lançar a 

segunda edição do projecto 5’55’’. É um projecto desenvolvido em cinco cidades 

(Tavira, Olhão, São Brás de Alportel, Loulé e Faro), onde damos 5’55’’ para qualquer 

pessoa, de qualquer área, dizer o que lhe apetece e que considere ter interesse para quem 

for ouvi-lo: um discurso político, uma canção, um texto, qualquer coisa desde que não 

repita o trabalho das autarquias, que dão dinheiro para que as pessoas repliquem um 

trabalho com um nível de exigência muito baixo. Neste projecto, não queremos que as 

pessoas venham cá fazer a sua “macacada”; está nos antípodas dessa atitude. Permite-

nos conhecer as pessoas interessadas nas artes do espectáculo e que poderão estar 

interessadas em formação. As pessoas contactam o CAPa para se inscreverem e, desta 

forma, reúno uma bolsa de contactos de pessoas interessadas nesta área. Porquê? Porque 

quero lançar, nos próximos três anos, um projecto de formação designado Valados, que 

propõe 21 workshops por ano (durante três anos) nas artes do espectáculo. Também 

pretendemos apoiar o desenvolvimento de um projecto seleccionado em cada edição. Da 

primeira edição, que decorreu em Janeiro, saiu um grupo ligado à música com uma 

proposta com algum interesse cujo espectáculo inaugural será logo a seguir à segunda 

edição dos 5’55’’.  

O objectivo primeiro dos 5’55’’ é criar uma bolsa para formação. A experiência 

diz-me que o problema do Algarve – poucas estruturas de criação, baixo nível de 
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exigência, uma programação pouco interessante das salas - está relacionado com uma 

falta de crítica, porque quando as pessoas tiverem maior conhecimento exigem mais. Já 

não será possível que as salas continuem a juntar espectáculos de qualquer maneira. 

Esta proposta não é nova. O Instituto Franco-Português convidou, há uns anos, 

um conjunto de formadores franceses da área do teatro. Algumas das pessoas mais 

interessantes no meio teatral actual fizeram formação nesse curso. Acredito que se 

conseguirmos fazer 21 worshops por ano, durante três anos, a várias pessoas com 

vontade, estas vão naturalmente querer desenvolver projectos em conjunto. Acredito 

piamente que, se as pessoas tiverem formação, dentro de três anos alguma coisa muda 

no panorama da criação.  

 

As propostas do CAPa são adequadas a pensar no Algarve ou poderiam ser 

apresentadas em Lisboa ou em Londres? 

Comecei por fazer um festival porque precisava ter a certeza que o centro de 

artes performativas teria sentido. Precisava de provar que tinha três coisas: público 

interessado, porque não existia dança contemporânea no Algarve, o Ballet Gulbenkian e 

a Companhia Nacional de Bailado passavam por lá muito raramente; capacidade para 

angaria financiamentos e capacidade de programar, uma vez que não tenho qualquer 

formação como programador. 

Decidi, em 1994, que queria fazer um festival de dança no Algarve e só teria 

sentido se fosse para os algarvios, realizando-se no mês de Novembro, em Loulé. Este 

projecto teve início em 1992, quando eu vivia em Lisboa, dançava e fazia parte da 

origem da Associação Portuguesa Para a Dança. Tínhamos estudado na Gulbenkian, 

depois fomos para Nova Iorque e no regresso cada um começou a desenvolver o seu 

projecto. A dada altura decidimos juntar-nos para ter alguma visibilidade e conseguir 

alguma representatividade. A associação, assim como os seus membros, tinha alguns 

objectivos, um dos quais era o desenvolvimento de um espaço para apoio à dança 

contemporânea. O CAPa, no Algarve, é um projecto que existiu para ser feito em 

Lisboa. A dada altura, não fazia sentido estar a defender um espaço enquanto, em nome 

individual, queria desenvolver o mesmo projecto. A minha mulher, que tirou Sociologia 

e Gestão de Artes, desenvolveu este projecto como trabalho de curso. Em Loulé, em 

1994, disse ao presidente da câmara que achava uma vergonha que os equipamentos 
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culturais locais, que têm alguma qualidade, estivessem a ser programados daquela 

maneira e sugeri a criação de um festival de dança contemporânea. O presidente da 

câmara assentiu mas, em contrapartida, propôs que dinamizássemos o sector cultural da 

autarquia, que estava abandonado. Ingenuamente achei que poderia continuar a viver 

em Lisboa, onde fazia o meu trabalho, e ir uma vez por semana ao Algarve, organizar as 

coisas e voltar. Quando dei por mim, estava a viver no Algarve. 

Quando me pergunta se o que faço poderia ser feito em Lisboa ou na Tailândia, 

respondo-lhe que sim, porque nunca tive a preocupação de programar para aquelas 

pessoas. Isto é uma mistura de ingenuidade com sorte que resulta às vezes em coisas 

boas, outras más. Após a primeira edição do festival, as pessoas que me conheciam 

desde miúdo da terra davam-me os parabéns e diziam para continuar, mas que para a 

próxima fizesse “mais fácil”. Andei um ano a debater-me com duas questões: por um 

lado, fazer “mais fácil”; por outro, estava a programar os meus colegas. 

A comunidade da dança ainda hoje não é grande. Decidi desde o início levar ao 

festival todos os criadores portugueses que já tivessem um trabalho com alguma 

importância. Não era uma escolha de pessoas mas dos trabalhos de cada uma dessas 

pessoas, era o espectáculo que eu achava que fazia mais sentido. A única palavra 

relacionada com sentido é, para mim, qualidade. E quando me diziam para fazer mais 

fácil, percebia o que pretendiam, mas queria dar-lhes qualidade. 

Considero que o festival singrou pela qualidade, a palavra que acompanha 

programar. Posso dizer que 80 por cento das coisas que apresento na programação não 

me interessam muito enquanto indivíduo, mas entendo que são projectos com qualidade 

e que devem ser vistos por aquele público. Tem de haver algum cuidado porque um 

programador não é um ditador do gosto, não impõe gosto a ninguém.  

Ao longo do tempo vamos querendo fazer coisas diferentes. No início queria 

mostrar aquilo que havia de bom, que já tinha sido reconhecido e que eu reconhecia 

como de qualidade. Um ou dois anos após a abertura do CAPa concluí que tinha de 

fazer mais, tinha de dar às pessoas a possibilidade de perceberem o que é o percurso de 

um criador. De uma forma silenciosa escolhi pessoas que considerava com um trabalho 

com significado, para as levar uma ou mais vezes por ano ao Algarve. Portanto, a 

primeira fase foi a diversidade, para as pessoas perceberem o que há. Estamos a 300 

quilómetros, onde não se tem acesso às mesmas coisas de Lisboa, embora não haja uma 

programação assim tão diversificada.  
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O público do Algarve teve a possibilidade de conhecer quase toda a produção da 

Vera Mantero até determinada altura; acompanhamos o Teatro Praga desde o início e 

também A Garagem; na área da música o Mário Laginha e o Carlos Bica são criadores 

que vão regularmente, uma vez por ano, ao CAPa. Há quatro ou cinco anos que os 

convido, mas nunca expliquei o que estou a fazer. Agora interessa-me acompanhar o 

trabalho do pianista João Paulo Esteves da Silva e da nova companhia da actriz Maria 

João Luís. A Teatro da Terra apresentou-se há dois meses no CAPa e vai voltar no 

início do ano. Para mim, programar também é dar às pessoas a possibilidade de 

perceberem o que é o percurso de um criador. 

Pode fazer-me um balanço do “A Sul”?  

O “A Sul” foi um festival que conseguiu granjear público que não conhecia, de 

todo, o que estávamos a propor. Foi extremamente positivo. Se hoje há público para 

todas as áreas deve-se, em parte, a este festival. As pessoas eram desafiadas a arriscar e 

quem aderia não sabia com o que ia ser defrontado. Temos de ser desafiados, têm de nos 

tirar o tapete e, se a coisa correr bem, até ficamos viciados em arriscar. Não acredito que 

tenha conseguido criar viciados, mas acredito que o risco é menor. O festival criou um 

público numa zona do país que era completamente inóspita para a arte contemporânea; 

público que agora tem vontade de ver e de arriscar. O Ministério da Cultura acabou com 

um dos poucos festivais internacionais de dança no país. Pior, o Ministério da Cultura 

investiu durante anos e anos num festival em que os autarcas e nós também investimos. 

Acabar com o festival significa deitar fora muito dinheiro, muito investimento. Foi uma 

pena o festival ter acabado, também por esta razão. Programa-se dança noutras 

estruturas, mas não existem festivais internacionais em Portugal. 

O festival começou com uma grande mentira. Fui ao Ministério da Cultura e 

disse: há um presidente da câmara no Algarve, em Loulé, que quer muito ter um festival 

de dança contemporânea. Mentira! Chegava lá abaixo e dizia: o Ministério da Cultura 

quer muito ter um festival de dança contemporânea. Outra grande mentira! Foi assim 

que consegui montar o festival. 

O festival assentava sobre os seguintes eixos: o país convidado deveria ser do 

Sul ou com características similares; um país com uma situação político-social de 

alguma tensão; um país com uma relação ancestral de alguma significância com 

Portugal. Começámos com Espanha, porque era mesmo ao lado e não havia dinheiro. 
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Fizemos o primeiro festival em 1994, em que se misturaram criadores portugueses e 

espanhóis. Foi a primeira vez a ter sido criada essa possibilidade.  

Na altura também consegui convencer o presidente da câmara que era preciso 

estimular as relações económicas com a Andaluzia a partir das relações culturais. A 

relação não “pegou”. A Andaluzia é quase tão “monte” como o Algarve. É a zona 

abandonada dos espanhóis. Sevilha só começou a “existir” depois da Expo. A 

Andaluzia é muito frágil no que respeita a estruturas de criação, com vários festivais de 

dança muito pouco interessantes. Os criadores vieram de Barcelona e Madrid, que era 

onde havia dança a sério. 

Depois continuamos com Itália, porque no início do século imensas famílias 

italianas vinham para o Algarve, onde montavam fábricas temporárias de pesca por 

causa dos grandes cardumes de atum que por lá passavam. No início do século havia 

uma grande proximidade com as famílias italianas.  

A seguir foi a Argélia pela questão da tensão social. Pensei que conseguiria ter 

criadores vindos da Argélia. Mentira! Apenas consegui criadores argelinos que estavam 

fora, que viviam em Paris. Depois passamos pela Tunísia, pelo Japão, pela América 

Latina…  

A programação internacional do festival era feita da seguinte forma. Quando 

ainda não havia Internet, eu contactava um conjunto de amigos programadores (Gil 

Mendo, António Pinto Ribeiro…) e perguntava o que consideravam interessante. 

 

Que balanço faz sobre a participação e formação do público no festival “A Sul”?  

Um dos segredos do êxito do festival foi a abertura ao público. Nos anos 90, 

havia a moda de encetar diálogo com o público no fim do espectáculo. Eu odiava o 

facto de já saber, em Lisboa, o que determinada pessoa ia perguntar e o que o criador ia 

responder, porque era sempre a mesma “família” a dizer as mesmas coisas. Era uma 

fantochada. No Algarve, era completamente ao contrário. Andava feito tonto pela sala, 

com o microfone na mão, a incentivar as pessoas para fazerem a primeira pergunta. Elas 

pessoas começavam sempre por dizer “não percebo nada de dança” ou “é a primeira vez 

que vejo” e depois faziam perguntas completamente diferentes das de Lisboa. 
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Depois da apresentação de uma peça encomendada à Vera Mantero, em 1998, na 

altura das perguntas uma senhora disse-lhe de tudo menos bom: que ao ver a peça se 

sentiu como quando ao final da tarde de domingo e a perspectivar uma semana horrível, 

com um buraco no estômago e coisas do género. A Vera respondeu e no final de todas 

as perguntas a senhora acrescentou que, depois do que ouviu, gostaria muito de voltar a 

ver a peça. Acho que o segredo de agarrar público para o festival foi possibilitar que as 

pessoas dissessem “eu não gostei” antes de saírem. 

Parece uma incongruência o que vou dizer mas o público que não tem acesso a 

grande diversidade é muitíssimo mais exigente. Imagine que vai quatro vezes por ano a 

uma sala de espectáculos fora de Lisboa e irá 10 dentro de Lisboa. Este público que vai 

mais vezes, inevitavelmente gostou mais de umas coisas que doutras. Se não gostou do 

que viu em Fevereiro terá dúvidas em Março, mas arrisca, volta e adorou. Em Abril já 

não se lembra do que viu em Fevereiro, mas já só regista o espectáculo de Março e tem 

vontade de voltar a ir. Se for menos vezes é mais fácil que veja coisas que não lhe 

agradem e é provável que não esqueça, elas perduram por mais tempo.  

Em Lisboa e nos grandes centros, além de existirem escolas que criam apetência 

por causa da formação, ainda existe a comunidade de criadores que tem curiosidade em 

ver o que fazem os colegas, os nossos amigos e outras pessoas que gostam de 

“consumir”, o que faz com que a sala esteja sempre mais ou menos composta. Fora de 

Lisboa, as salas podem não ter ninguém.  

Tenho a noção que a melhor coisa que no Algarve, motivo pelo qual resisto a lá 

estar, é o público. Gente muito curiosa, com muita vontade de ver e muito aberta. O 

projecto CAPa, que tem uma sala pequena, nunca teve falta de público. 

 

Notou alguma transformação no público e espectáculos (idades, educação do 

público, dificuldade do espectáculo)? 

Ao nível do público não. Quando programava o festival era muito mais atrevido 

do que no CAPa, onde possibilitamos às pessoas um conjunto alargado de espectáculos, 

com uma lógica própria. Numa programação, que não é assim tão continuada, fora da 

lógica de um festival quando tenho maior oferta, se não gostar de um grupo vou gostar 

de outro. 
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Qual é a lógica do festival? 

Fizemos o festival anual ininterruptamente entre 1994 e 2007, com uma 

dimensão suficiente para ser um imenso risco fazê-lo todos os anos. Não tínhamos 

tempo para a produção. Nunca nada correu mal, mas foi uma imensa sorte. A 

programação internacional era feita entre Janeiro e Março e o festival decorria em 

Novembro; enquanto a programação nacional, com os restos do dinheiro, era feita entre 

Abril e Junho. 

Pedimos para que o espectáculo deixasse de ser anual para ser bi-anual, para 

termos um ano de preparação e outro de execução. Pela primeira vez em 2007, 

recebemos financiamento para a programação bi-anual, gastei dinheiro público e, em 

Abril de 2008, fui informado que não havia cabimentação de verba para o festival. Ou 

seja, deram-me dinheiro para fazer a programação mas depois não tinham dinheiro para 

fazer o festival. É a mesma coisa que darem dinheiro para ir ao cinema: pagarem o 

autocarro mas não o bilhete. Dizem que foi por esquecimento. Tenho de acreditar. O 

Ministério da Cultura assumiu que houve uma falha, mas não assumiu as suas 

consequências. Ainda propusemos que o festival se realizasse em Janeiro de 2008, 

porque já estava todo programado. O então director-geral das Artes decidiu que 

tínhamos de levar o projecto a concurso e não havia verba suficiente para fazer o 

festival e desenvolver outros projectos que tinha em calha e que estou a desenvolver. O 

festival terminou aí.  

  

Porque decidiu pôr fim ao festival, em vez de apenas não realizar uma edição. 

Era o fim de um ciclo? 

Não propriamente. O festival ainda fazia todo o sentido naqueles moldes, 

principalmente por ser fora de Lisboa. Vamos crescendo e criando desafios e, desde 

2004, que tenho na minha cabeça dois projectos. Um deles é o dos 21 workshops por 

ano. Tenho de acreditar no que faço e sentir que é minimamente necessário. Percebi que 

este projecto de formação é necessário ao Algarve, assim como os Encontros do Devir, 

que se vão realizar no pico do mês de Agosto, na zona da serra algarvia, que é um 

microclima, faz fronteira com o Alentejo e inclui a Serra de Monchique. As pessoas que 

estão no litoral não fazem ideia da existência daquele território despovoado, onde ainda 

existem algarvios. Quando as pessoas da serra querem dizer que vão a Faro dizem 
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“vamos ao Algarve”. As pessoas da serra são, na minha visão de algarvio, muito 

semelhantes às pessoas do Norte a sério. A serra algarvia está desertificada, há aldeias 

em ruínas, existem populações em que a pessoa mais nova tem 60 anos. Os Encontros 

do Devir não teriam sentido noutro sítio que não o Algarve porque Faro está a 20 

minutos da serra algarvia. Uma tal proximidade entre duas realidades tão distintas seria 

difícil de encontrar noutro sítio. 

É um objectivo político: tentar chamar a atenção de um conjunto de pessoas 

responsáveis e dizer-lhes que têm obrigação de olhar para aquele território. Para isso, 

utilizo uma coisa chamada cultura. Consiste em escolhermos três aldeias da serra 

algarvia e para cada uma vamos criar uma equipa de criadores. Uma pessoa da área da 

música, outra da dança e outra do teatro, além das ciências sociais, da arquitectura, do 

jornalismo e da imagem. Haverá ainda um tutor para cada núcleo. A estas pessoas, que 

deverão ser de fora do Algarve, será proposta que criem um olhar sobre aquela 

realidade. Queremos, através destes olhares das pessoas de fora, desafiar quem tem 

responsabilidades a criarem olhares responsabilizados sobre aquela realidade.  

Os grupos vão conhecer determinada aldeia e, depois, desenvolvem um projecto 

durante seis meses, contado com o acompanhamento do tutor. Os projectos vão ser 

apresentados em três fins-de-semana do mês de Agosto. Depois, em Setembro ou 

Outubro, preparamos a súmula de todo o trabalho, numa publicação em papel e DVD. 

Será apresentada em Novembro, sem turistas, só para os locais, porque se os presidentes 

das câmaras estão, no mês de Agosto, na festa do camarão ou da amêijoa, já não estão 

em Novembro. Vamos, nessa altura, convidá-los a conhecer o projecto. Se não tiverem 

curiosidade, vamos colocá-lo em cima da secretária. Têm de perceber que há pessoas 

que se preocupam com uma realidade que é da responsabilidade deles. 

Ao marcar as apresentações para o mês de Agosto, o que nunca fiz com o 

festival, é uma forma de dizer às pessoas que vão passar férias ao Algarve que há mais 

mundo do que aquele, um mundo completamente diferente a 20 minutos de onde estão. 

Vamos criar uma alternativa ao “Allgarve”, um programa onde se gasta imenso 

dinheiro, e que não comece e acabe no próprio dia. 

O problema é que no Algarve temos cabeça e atitude de emigrante, só que somos 

emigrantes na própria terra. Procuramos ganhar dinheiro da forma mais rápida possível, 

mas esquecemo-nos que não temos outra terra. O Algarve é feito para o imediato, para 

funcionar nos meses de Julho e Agosto, depois morre e as pessoas ficam a vegetar 
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durante meses. Neste momento já há mais exigência ao nível cultural. Uma das coisas 

mais bonitas que me disseram quando abriu o CAPa foi: durante anos não tinha vontade 

de sair de casa porque estava farto de apanhar “banhadas” e com este projecto dás-me 

razão para sair de casa. 

 

Este projecto é uma afirmação política… 

Sou de uma geração, dos anos 90, em que os criadores criaram a olhar para o 

umbigo e esqueceram-se que havia mundo. Neste momento é impossível esquecermos 

que existe mundo. Penso que seja reflexo de estarmos num país que não tem dinheiro e 

o que há tem de ser utilizado da melhor maneira e que ele seja consequente. 

 

Que contributo dá um criador à programação? A importância que o CAPa dá às 

residências está relacionada com a sua experiência como criador? 

Completamente. O que mais me interessa não é a sala enquanto projecto de 

programação, mas enquanto residência. Isso é que é o projecto. Isso é que faz falta, é 

que é o trabalho que fazemos lá e, em Portugal, só se faz mais no Espaço e o Tempo, do 

Rui Horta. O CENTA (Centro de Estudos de Novas Tendências Artísticas) em Vila 

Velha de Ródão, da Graça Passos, fechou. O programa de residências do Balleteatro e 

de estruturas em Lisboa, como a do João Fiadeiro, são um pouco diferentes, uma vez 

que as pessoas vivem na cidade, com uma determinada dinâmica, e vão trabalhar àquele 

sítio. As residências do CAPa são a loucura porque se vive 24 horas com as mesmas 

pessoas, a criar, comer, dormir e trabalhar. Inclusive quando estão a jantar, estão a falar 

de trabalho. 

 

Referiu que pertence a uma rede internacional e a outra nacional? Porque adere 

às redes, uma vez que representam um risco de andarem sempre a rodar as mesmas 

propostas? 

Sim, agora a moda é pertencer a redes. São interesses diferentes. A nível 

nacional, e só faço parte da REDE há relativamente pouco tempo, interessa-me 

pertencer a esta porque defende a dança contemporânea. O objectivo primeiro é pensar a 

dança contemporânea portuguesa. A nível internacional interessa-me esta rede europeia 
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de casas de dança (IDEE), em que cada país tem uma estrutura representante e nós 

somos o membro português. Esta rede cresceu e já tem 17 ou 18 casas da dança. 

Estamos a pôr Faro ao lado de Paris, Londres, Oslo, Atenas. Esta rede tinha 

inicialmente o objectivo de trabalhar com novos criadores e, por outro lado, apesar de 

muitas vezes não me interessar o que por lá se faz é uma forma de estar ligado ao 

mundo e trocar contactos. 

 

Quais as questões da dança em Portugal? A Rede promove a dança 

contemporânea, quais os debates em causa? 

Nessa REDE nem nos debruçamos tão especificamente sobre a área da dança. 

Dividimo-nos em grupos, cada um com objectivos específicos. Uns trabalham a área da 

formação, outros a área da criação, outros ainda das estruturas (teatros). Eu faço parte 

de um grupo que desenvolveu a proposta apresentada aos partidos políticos antes das 

eleições para a criação de uma carta de boas práticas para os teatros, não só para dança, 

mas para todas as áreas. Achamos fundamental que um país que tanto gastou em betão 

utilize de forma decente o dinheiro que gastou. 

A proposta básica é tentar convencer os autarcas, que são os donos dos edifícios, 

e o Ministério da Cultura, a olharem para a nova realidade e de forma conjugada 

convencer-se que a saída para estes espaços é fazerem concursos. Antes de mais, as 

autarquias têm de definir o que querem para os seus teatros e abrirem um concurso 

público em que qualquer pessoa, com base no que pretendem, apresente propostas. 

Ainda de acordo com os objectivos traçados, após avaliação, ganha a proposta que tiver 

mais qualidade. É óbvio que tem de existir alguém para seleccionar e com 

conhecimento, senão será o amigo a colocar o amigo. Queremos dizer: experimentem 

investir de forma diferente! O Ministério da Cultura é uma peça chave, tem de estimular 

as autarquias com dinheiro, porque só se emocionam dessa forma. O Ministério da 

Cultura deverá premiar a coragem, porque é precisa, de abrirem um teatro municipal a 

pessoas que queiram desenvolver um projecto com sentido. 

 

Na sua opinião o programador deverá ter formação? 

É muito difícil, porque não há propriamente formação específica. Sou um pouco 

avesso a esses cursos, agora há cursos de tudo, sobretudo para enganar pessoas. A 
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Universidade do Algarve tinha uma série de cursos de Literatura, mas devido à falta de 

alunos decidiram, após “requalificação”, colocar os professores no Mestrado de Teatro, 

para darem Sociologia do Espectáculo e cadeiras do género. Em teoria, pessoas melhor 

informadas serão melhores programadores, agora que informação? Do mesmo modo, é 

dizer a um aspirante a bailarino que tem obrigatoriamente de passar pelo Conservatório 

e pela Escola Superior de Dança. Não tenho essa opinião, porque, como diz a minha 

amiga, a maior parte dos conservatórios conserva. As escolas superiores são um pouco 

melhores, mas há tanta gente, com tanta qualidade, que não passou por estes sítios. A 

cadeira e a secretária não são o melhor modo de garantir qualidade. 

 

Estudou no Conservatório ou na Escola Superior de Dança? 

Parece que estou a dizer: não é bom porque eu não fiz. Tenho um irmão que é 

bailarino (António Laginha). Desde muito cedo, a primeira vez que vi um espectáculo, 

percebi que era aquilo que queria fazer da vida. Só que haver um bailarino numa família 

é uma coisa má, haver dois é um pesadelo. Com a conivência da minha mãe e sem que o 

meu pai e irmão soubessem, decidi vir com 17 anos estudar dança para Lisboa. Fui para 

a Gulbenkian, onde andei vários anos e inscrevi-me no Conservatório, mas logo percebi 

que me interessava. Andei na Companhia Nacional de Bailado, mas queria mesmo era 

ir-me embora para Nova Iorque. E depois voltei. 

  

A sua programação é, de alguma forma, influenciada pelas políticas culturais 

nacionais? 

Sim e não. Se não há dinheiro não se pode fazer programação. 

 

Trabalha para quem? 

Sou explorado pelo CAPa. A Associação Devir integra o CAPa, mas faz mais 

coisas do que o  projecto do edifício. O “A Sul” fazia parte da Devir, assim como os 

Encontros do Devir. Trabalho em exclusividade, desde 94, para esta associação, a 

recibos verdes. Nunca tive um contrato na vida porque não há dinheiro para que todos 

tenhamos contratos. Durante muitos anos era eu e a minha mulher, que também trabalha 

na Câmara de Loulé. Depois entrou mais uma pessoa e fomos três durante muitos anos. 
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Na altura do festival contratávamos a equipa técnica. Com o CAPa mantivemos o 

número de colaboradores. Depois entrou mais outro colaborador e actualmente somos 

cinco, sendo que dois são estagiários. Somos tão poucos e fazemos tudo. 

Quando pessoas de fora me perguntam quantos somos, muitas vezes mudo de 

conversa e não respondo. O Ministério da Cultura tem-nos desvalorizado porque não 

temos pessoas em número para trabalhar. Há duas razões: uma é que não gosto de 

trabalhar com muita gente, porque há uma grande dispersão; a outra é porque não temos 

dinheiro. 

O único financiamento específico que o CAPa teve até hoje foi 25 mil euros. O 

“A Sul” durante três anos não teve qualquer apoio do Ministério da Cultura, era pago 

pela autarquia e pelos fundos que íamos conseguindo. Um dia, dirigi-me à secretária de 

Estado e exigi apoio.  

A partir de 97 concorria, durante três ou quatro anos, com o festival em primeiro 

lugar, seguido do Centro de Artes Performativas. O dinheiro só dava para o festival. 

Logo, o CAPa era letra morta. Entretanto, percebi que o aluguer de equipamento era 

dinheiro que ia fora e comecei a adquirir material de iluminação e som. Em 2000 fiz o 

contrário, coloquei a criação do CAPa em primeiro lugar e o “A Sul” em segundo. Já 

sabia que só ia ter dinheiro para fazer uma coisa. Utilizei o dinheiro de uma edição do 

festival para criar o CAPa. Só deu porque já tinha adquirido material durante anos. O 

CAPa é um edifício com quatro andares (cave, rés-do-chão, primeiro e segundo andar). 

 

Qual é a participação da câmara de Faro? 

Trinta mil euros, o equivalente às nossas rendas para quase um ano. Ainda temos 

de por mais de sete mil euros. A renda, que de início me pareceu muito cara, fica muito 

reduzida se descontar o valor do aluguer de apartamentos equivalente à residência. A 

sala de espectáculos ainda reduz mais, ainda por cima com cozinha. A renda são três mil 

euros. 

Durante um ano andei à procura de um armazém para o CAPa, até que um dia 

fui ver um outro edifício totalmente diferente. Percebi que era daquilo que precisava. As 

escolas onde estudei em Nova Iorque eram todas assim, para que fosse possível ter 

várias pessoas a trabalhar ao mesmo tempo.  
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E em termos de venda de bilhetes e aluguer de espaço? 

A venda de bilhetes é irrelevante. Não fazemos aluguer de espaço porque 

vivemos com o dinheiro do Estado e as pessoas que nos iriam alugar o espaço ainda 

estão numa situação mais frágil que nós. Seria uma crueldade estar a pedir dinheiro, é o 

meu contributo. Considero que é uma estrutura que vive para mostrar o que existe fora 

do Algarve, mas também para apoiar o que existe no Algarve, apesar de ser muito 

pouco. Acolhemos uma série de estruturas locais e regionais, sobretudo no teatro. 
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Anexo 15: Entrevista a Jorge Barreto Xavier, Director-Geral das Artes 

Entrevista realizada nos dias 11 Novembro 2009 e 6 Janeiro de 2010 em Lisboa 

 

O site da DGArtes refere que a missão é coordenar e executar as políticas de 

apoio às artes através da dinamização de parcerias institucionais. De uma forma básica, 

isto quer dizer que a sua principal actividade é atribuir subsídios? 

Não, claro que não. Os subsídios fazem parte da missão da DGArtes e eu não 

gosto de lhe chamar subsídios. Prefiro dizer que os apoios financeiros atribuídos pela 

DGArtes são mecanismos de relação contratual com agentes privados com objectivos de 

ordem pública. 

Atribuímos um apoio financeiro no contexto de uma política de Estado, 

determinada por uma lei orgânica, por uma norma constitucional, por sua vez pelo 

programa de Governo que estiver em exercício na altura. A atribuição de um apoio 

financeiro a uma entidade, pessoa, organização, grupo informal é o resultado de uma 

política que corresponde ao resultado de uma perspectiva de governação, a uma linha 

programática de trabalho. Quando uma entidade X recebe um valor, é em função de 

uma perspectiva sobre o que é a política cultural, a importância de apoiar as 

organizações não lucrativas e o papel daquela organização em concreto que, através de 

júri, foi seleccionada para receber o apoio. A essa perspectiva corresponde o modo 

como a organização se posiciona na recepção do apoio, o que corresponde a uma 

plataforma contratual. O mecanismo de apoio é depois conformado por um contrato, no 

qual o Estado se obriga a atribuir aquele valor concreto e a entidade se obriga a fazer 

uma série de actividades. 

A lógica sincrética ou simplista da terminologia “subsídio” desagrada-me 

porque, muitas vezes, é conotada com uma perspectiva que releva do mito do mecenas e 

do interesse do príncipe na atribuição de apoios de uma maneira discricionária. 

 

Pode dar-me um exemplo da actividade da DGArtes em que não há atribuição de 

subsídio? 
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É uma questão com 34 anos, desde a III República. Verifica-se uma 

preponderância das políticas públicas para as artes do lado da retribuição financeira. De 

facto, o modo como o Estado se afirmou no meio artístico e com a sociedade no que 

respeita à promoção das artes passou, em termos históricos, por uma presença muito 

significativa de um dispositivo de apoio às artes. De algum modo, subsumiu-se a 

presença do Estado na relação com as artes como a atribuição de apoios financeiros. Há 

organizações que pedem apoios, o Estado dá e fica toda a gente feliz. É um modo 

simplista e irónico de dizer como, durante décadas, se perspectivou a presença do 

Estado nas artes. Mas é um modo limitado de ver as coisas. É verdade que um valor 

muito significativo das competências financeiras da Direcção-Geral das Artes, hoje, 

respeita à atribuição de apoios para as artes. Corresponde entre 75 a 80 por cento do 

orçamento, o que significa que neste mecanismo, o Estado em vez de procurar 

desenvolver actividade própria visa essencialmente estimular o desenvolvimento de 

actividade por terceiros. Todavia, se mesmo no que respeita à atribuição desses apoios, 

estamos a falar de um dispositivo financeiro elevado, é preciso perceber que não é um 

dispositivo acéfalo: venham cá candidatar-se que nós damos dinheiro. Isto não é assim! 

Existe uma lógica na atribuição dos apoios, prioridades políticas no que respeita à 

distribuição no território, às regiões mais carenciadas de actividade cultural, assim como 

à sua diversidade, qualidade e modo como se relacionam com os públicos. A própria 

atribuição dos apoios é uma variável de integração política no modo como se quer 

conformar as actividades políticas nas artes contemporâneas. 

As outras actividades, além dos apoios financeiros, obviamente são muitas. 

Percebo que o público em geral tenha dificuldade em percepcionar isso e, ao mesmo 

tempo, é uma opção de gestão em apostar mais dinheiro nos apoios do que na sua 

divulgação. Por vezes, existe a situação paradoxal de se gastar muito dinheiro a 

comunicar, que depois vai faltar para fazer coisas. Prefiro fazer coisas a comunicá-las e 

que elas se afirmem por si próprias.  

A comunicação social é muito dirigida no modo como olha para as coisas, por 

vezes diria limitada. Há modos de trabalhar que visam mais os impactos facilitistas, 

como: quanto dinheiro se deu, com quem se teve problemas, o que correu mal e fica-se 

por aí. Tem a ver com a lógica da asfixia do quarto poder no modo como hoje a 

sociedade se comporta na relação com a comunicação. A tendência dos últimos 10 anos, 

em tudo o mundo, é para a simplificação da comunicação, o seu campo é cada vez mais 
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difícil mesmo na área da cultura e passou muito para o “media espectáculo”. É a 

“sociedade de espectáculo” e a “comunicação de espectáculo” e como os mecanismos 

de recepção do público também são muito limitados, a lógica da recepção também é 

impactante. Um artigo mais sofisticado sobre políticas culturais é algo provavelmente 

cansativo para o público, não vende. Não vejo habitualmente essas intervenções. 

Vou dar-lhe um exemplo, na última atribuição de apoios às artes, atribuímos 

quase 20 milhões de euros, é muito dinheiro, mas não houve um único órgão de 

comunicação que me perguntasse o que é que significou, como funcionou e só quiseram 

saber se alguém se queixou.  

Em relação às actividades para lá dos apoios. A Direcção-Geral das Artes tem 

uma política internacional muito forte. Alargou bastante essa política internacional 

comigo. Estamos, através do programa INOV-Art, que teve início no ano passado, com 

229 estagiários em 28 países, tendo criado e alargado de uma maneira única a presença 

dos agentes culturais portugueses em termos internacionais. É um projecto do Estado, 

de grande dimensão. É o maior programa de estágios europeu, é a maior bolsa de 

estágios internacionais que neste momento existe na Europa e está a decorrer com muito 

sucesso. 

 

Um estudo do GPEARI/MC apurou que as exportações de produtos criativos e 

culturais entre 96 e 2005 ficaram bastante abaixo da média europeia: 14 por cento 

perante 51 por cento. O que está a correr mal na internacionalização? 

Apenas respondo pela minha gestão e em relação ao passado só posso fazer uma 

análise crítica. Na minha perspectiva, a primeira coisa que corre mal é a ausência 

sucessiva de uma estratégia de internacionalização. A nossa história em termos da 

circulação internacional da actividade cultural portuguesa é pequena, apesar de ao longo 

dos séculos termos sempre tido relações culturais externas. A história comprova que 

Portugal esteve próximo dos fenómenos internacionais em termos de cultura, com 

reflexo directo no país com pouco tempo de mediação. 

Isso não significa que seja um processo alargado de contaminação. As elites 

tiveram essa possibilidade desde sempre. Basta ver os espectáculos que estiveram no 

São Carlos durante todo o século XX para perceber como a importação do fenómeno 

cultural esteve presente. No período da democracia, a solidificação do tecido cultural 
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português não foi imediata, foi-se fazendo, está-se fazendo e ainda não é uma área de 

actividade profissional muito sólida. O que se verifica, nos anos 80, 90 e na década em 

que vivemos, é que a articulação entre os ministérios da Cultura, Economia, Educação e 

Negócios Estrangeiros numa estratégia internacional, assim como com os poderes 

autárquicos e com as entidades privadas nunca foi muito grande. Não está apenas 

relacionado com a atitude do Estado, mas também com a maneira de ser dos 

portugueses. É muito difícil aos portugueses criarem estratégias comuns.  

Os portugueses, na sua natureza, são avessos ao trabalho em equipa e este não é 

um fenómeno exclusivo da área da Cultura. Nas mais diversas áreas económicas, como 

a exportação do calçado, vidro ou texto, em que o grau de organização é muito maior, 

mas poderia ser ainda maior. O que está em causa na área da Cultura é que o grau de 

organização para a exportação da nossa actividade cultural é baixo e este grau implica 

uma concertação para a percepção sobre o que exportar e como exportar. Ou seja, qual é 

a perspectiva política para a colocação internacional da actividade artística portuguesa: 

como se faz, quais os mecanismos adequados para isso num país em que a área de 

cultura é muito instável. Vou dar o exemplo desta organização: sou o oitavo director em 

oito anos. Esta organização mudou muitas vezes de estrutura. Não sei se mudou de 

estratégia porque estruturas que mudam com esta rapidez não podem ter estratégia e 

estratégias que mudam de ano a ano não são estratégias. Assim não é possível validar 

nada, nem positiva, nem negativamente. 

 

Que balanço faz do Território Artes? 

É difícil, neste momento, fazer um balanço total apesar de ser um dos projectos 

mais escrutinados da Direcção-Geral das Artes. Temos um acordo com o Observatório 

das Actividades Culturais e com o Instituto de Ciências Sociais que estão a fazer uma 

investigação sobre essa matéria a divulgada entre os meses de Março e Abril (2010). 

Não quero antecipar muito os traços, que já tenho, sobre o Território Artes porque 

constarão desse estudo universitário que está a ser feito e será publicado. 

 

Pelo que pode adiantar, que balanço faz do Território Artes? 

O Território Artes tem chegado a centenas de milhar de pessoas; tem permitido 

difundir a actividade cultural a um número muito alargado de pessoas com uma verba 
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relativamente reduzida; criou uma base de dados online única no país e que permite aos 

agentes culturais e aos decisores da administração pública local ter informação imediata 

e pormenorizada sobre as salas de espectáculo, dados sobre a realidade do país 

organizada de um modo profissional. A estrutura de acesso online da plataforma virtual 

do Território Artes é um elemento extremamente relevante e um contributo activo e 

efectivo para a circulação e para o conhecimento da realidade dos espaços de artes do 

espectáculo do país; criou uma dinâmica contemporânea de negociação para a 

actividade cultural, visto que permite o encontro dos agentes que visam vender e 

comprar programas culturais. 

Se o mercado não é mais activo, uma vez que se nota uma tendência dos 

municípios para se ancorarem no valor dos co-financiamentos do Estado, decorre de 

uma decisão local de saberem até que ponto querem ou não financiar programas 

culturais. 

A intenção do Estado em contribuir activamente para os programas culturais não 

pode ser entendida como negativa, assim como a administração central não pode ser 

vista negativamente porque o município X ou Y não queira o espectáculo com um terço 

de co-financiamento. O Estado não pode substituir-se às dinâmicas do interesse efectivo 

das estruturas locais em receber actividade cultural. Não vamos menorizar o poder 

político local dizendo que o Estado tem de ser paternalista e substituir-se às suas 

competências. Actualmente, o conjunto das autarquias nos seus orçamentos tem um 

valor destinado à actividade cultural superior ao próprio Ministério da Cultura.   

 

Neste livro (Quatro ensaios à boca de cena para uma política teatral e da 

programação de Ramos, Rodrigues, Ferreira e Portela, 2009) são feitas algumas críticas 

ao Território Artes: estimula a programação por “pacote”; incentiva a preguiça do 

programador uma vez que escolhe sem sair do gabinete; não é mais barato porque um 

contacto directo às companhias resulta numa descida dos preços. O que diz a DGArtes 

sobre estas críticas? 

A realidade tem sempre muitas faces e podemo-nos sempre colocar do lado da 

crítica positiva ou da crítica negativa. Os agentes culturais portugueses, em geral, não 

estão habituados a reconhecer as coisas boas. Penso que é um mal português, não é só 

dos agentes. Em Portugal é-se preso por ter cão e preso por não ter. Se o Território 
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Artes não existisse era porque não havia programa de difusão. Seria interessante 

perceber que, se os agentes culturais consideram que determinado desenho de política 

está mal, expliquem o que entendem como deveria ser melhorada. Gostava de conhecer 

o projecto de difusão desses agentes culturais. 

Objectivamente sobre o Território Artes, e sobre o que existe neste momento, é 

um apoio extremamente útil aos municípios portugueses. Se quiserem criticar alguém, 

critiquem a utilização que os municípios fazem do programa. Não tenho nada a ver com 

as opções que um município possa tomar a partir do momento em que considera que 

deve utilizar as referências que lhes damos ou que não deve investir para outras coisas. 

É um problema dos municípios, certamente da Direcção-Geral das Artes não é. 

Critique-se a quem de direito, que são os programadores municipais, e não me venham 

dizer qualquer coisa sobre isso. 

O que fazemos é prestar o serviço público de facilitar aos agentes culturais um 

acesso às estruturas locais. Se consideram que estão melhor sem o programa, que o 

digam claramente e deixamos de o fazer; ou então que proponham o que consideram ser 

melhor.  

Era bom que esses agentes fossem fazer um estudo comparativo com o que se 

passa noutros países, nomeadamente ao lado em Espanha, e percebessem que a 

padronização da programação por parte das instituições públicas locais é uma tendência 

natural dessas estruturas e que é difícil combatê-la.  

É fundamental que os agentes tomem iniciativas. Se entendem que o Estado não 

consegue sozinho dar-lhes o espaço que querem, então avancem! Vivemos numa 

sociedade livre e as pessoas são livres de avançar com as propostas que acharem mais 

adequadas junto dos municípios ou de outras estruturas locais. 

 

A intenção do Território Artes é potenciar o funcionamento de uma rede? 

Sim, é potenciar o funcionamento de uma rede, mas acima de tudo é potenciar a 

difusão. O Território Artes não existe para promover uma rede; existe para promover a 

difusão da actividade cultural no país. É óbvio que o Estado tem interesse em promover 

uma rede das estruturas culturais do país e o Território Artes pode contribuir para que 

isso aconteça, mas o objectivo fundamental do Território Artes não é a criação de uma 

rede.  
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A criação de uma rede é uma questão mais complexa que tem tido dificuldades 

de concretização devido à circunstância de sucessivos Governos, ministros e directores-

gerais mudarem com uma frequência extremamente elevada. Este é um problema do 

sistema político, não é um problema de um decisor político em concreto. 

 

Porque é que nos concursos da DGArtes não é feita uma distinção entre as 

companhias artísticas e as instituições? 

Penso que a pergunta não está bem formulada. Quer saber como é que se pode 

distinguir os apoios às entidades culturais não públicas ou não institucionalizadas e às 

entidades culturais institucionalizadas? 

A realidade cultural portuguesa infelizmente não tem um grau de clarificação tão 

interessante como poderia ter. O que é que significa? Por exemplo, o Teatro Municipal 

da Guarda, que é relativamente recente, existe na sequência de uma decisão política da 

autarquia de criar um teatro a partir das dinâmicas de um agente privado, que depois se 

tornou funcionário do município e que agora faz a programação do teatro. Não tem 

apoio da Direcção-Geral das Artes porque a forma de constituição do teatro é fazer parte 

da estrutura administrativa do município. Todavia o Theatro Circo de Braga tem apoio 

da Direcção-Geral das Artes porque a sua configuração jurídica é diferente e é uma 

estrutura autónoma. Nós não podemos fazer uma criteriação não jurídica das 

circunstâncias porque, nomeadamente a figura jurídica do Teatro Aveirense não é muito 

diferente da do Espaço do Tempo. O que se passa é que há um activo de investimento 

municipal no Teatro Aveirense que não há no Espaço do Tempo, por exemplo. 

Os mecanismos de apoio às artes poderão, e será desejável que assim aconteça, 

encontrar diferenciações entre o suporte às estruturas dependentes nomeadamente da 

administração local daquelas que não são dependentes. Todavia, o grau de dependência 

é algo que tem de ser visto com uma clareza superior àquela que por vezes é encarada. 

O grau de dependência de um número muito significativo de organizações em relação 

ao Estado é de 80 por cento. Falemos do Teatro de Almada, da Cornucópia, da Comuna, 

da Seiva Trupe. Se o Estado não estivesse presente essas estruturas não poderiam 

existir.  

A possibilidade de diferenciar esses concursos designadamente no que diz 

respeito ao papel ou estatuto das estruturas dos espaços de programação e das pequenas 
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companhias ou grupos informais implica sempre uma relação, diria, de dinâmica quase 

dialéctica entre a realidade histórica e a decisão pública. Ou seja, não se pode querer a 

cada momento que haja um encontro perfeito entre a realidade e a decisão, 

nomeadamente porque ambas evoluem, assim como as administrações e o que se 

proporá a cada momento é fazer o ajustamento entre a realidade e o serviço que a 

administração pública pode prestar a essa realidade. Se tentássemos fazer um modelo 

perfeito para a realidade de hoje, esse modelo seria absolutamente imperfeito para as 

realidades de ontem e daqui a três anos. 

Há sempre um mecanismo de sincronização que não é, de facto, feito e que 

decorre de uma mudança excessiva de dirigentes e de responsáveis políticos e que torna 

extremamente difícil que haja uma compreensão a cada momento pelo decisor da 

circunstância na sua diversidade e sofisticação. Estamos a falar de circunstâncias de um 

nível de sofisticação elevado e cuja compreensão não é imediata. Quando se alcança 

essa compreensão, habitualmente muda-se e as dinâmicas de concretização estável não 

existem. Os próprios agentes culturais muitas vezes não se apercebem que, na sua 

vontade de deitar abaixo sucessivas administrações, estão a cometer um harakiri (ritual 

suicida samurai) contra si próprios. Ninguém pode ser responsabilizado, por fazer bem 

ou mal, se não cumprir um mandato de determinado período. Por exemplo, estou aqui 

há um ano e meio, o que em termos de concretização de um projecto é nada. A minha 

colega holandesa está há 10 anos. É difícil saber quanto mais tempo vou ficar porque o 

grau de contingência em Portugal é muito grande para estas áreas de trabalho e as 

pessoas apostam muito mais na guerrilha urbana do que na perspectiva estratégica. Esse 

é um dos motivos pelos quais Portugal é um país pobre. 

 

Mas este aspecto dos concursos torna-se mais evidente com o constante 

surgimento de novas estruturas? 

Talvez haja um excesso de oferta e, mais uma vez, não se pode exigir ao Estado 

que supra as expectativas de toda a gente. É impossível! Mais, o Estado tem uma 

presença nesta área muito mais activa em termos de suporte às organizações do que 

noutras áreas. 

O que temos, por vezes, é um “mercado assistido”, o que obviamente não faz 

sentido numa lógica de mercado, exactamente porque se reconhece a utilidade pública 
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para além do mercado. Todavia, durante dezenas de anos, a avaliação dos resultados das 

organizações culturais e da sua efectiva performance é muito baixo. Ou seja, as 

organizações queixam-se que não são apoiadas, mas o que estão a fazer pelas 

populações? Qual é a razão da sua existência? Neste momento, se fechassem 80 por 

cento das organizações culturais deste país daí não decorreria nenhum mal directo no 

que diz respeito à percepção da população sobre o seu valor. Se o Teatro Dona Maria 

fechar vai haver um grande escândalo em Portugal? Vai ter algum impacto na 

construção da literacia e na densificação cultural da população, como é função da 

actividade cultural? Nós temos de ter a noção clara que isso não tem acontecido com a 

força e eficácia que seria desejável; razão pela qual os próprios agentes culturais deviam 

ter um envolvimento muito mais forte no seu compromisso social. Quando assentam as 

suas baterias numa lógica de queixa sobre a situação do Estado é um trabalho em 

espelho de uma relação incestuosa entre o Estado e os agentes que tem de acabar porque 

o que interessa é o serviço que, tanto nós como esses agentes, podemos prestar à 

sociedade portuguesa. Essa percepção parece que não existe, o que assusta imenso. 

 

Considera que está a esquecer-se o contributo da cultura para a literacia? 

Não se está a esquecer, mas antes a não perceber a razão de existir dessas 

organizações. Se eu defendo e aceito, e o meu percurso demonstra ao longo dos meus 

20 anos de actividade, que o trabalho artístico não tem de estar condicionado a nenhuma 

sub-função social defendo também que as organizações culturais têm de perceber a sua 

função social. São duas questões diferentes. 

 

Está a referir-se à sua participação na Comissão Interministerial Educação-

Cultura? 

Isso é uma das muitas coisas que fiz na vida. Há certamente um interesse crítico 

e decisivo nessa área. Infelizmente ao longo dos últimos 40 anos não foi possível 

encontrar uma solução adequada e um consenso político para que a relação entre a área 

da Educação e da Cultura em Portugal fosse suficientemente forte para contribuir de 

uma maneira mais activa para a literacia dos portugueses. 

Eu trabalho na relação entre Educação e Cultura de há 25 anos a esta parte. No 

início dos anos 90 produzi programas que atingiram 500 mil estudantes por ano e tenho 
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um trabalho bastante grande de terreno nessa área. Não é só de trabalhar em comissões 

porque não acredito nas pessoas que só trabalham em comissões. Quando chego aqui 

como director-geral fui agente cultural durante 20 anos e conheço muito bem a 

actividade por a fazer e não por a ver fazer. O trabalho que fizemos nessa comissão foi 

de levantamento e de percepção uma proposta de intervenção concreta, que é pública. 

Propusemos que para haver uma ligação mais prática entre Educação e Cultura é preciso 

fazer da maneira X; é preciso avaliar e saber porque não foi implementado. Mas não me 

compete fazer essa avaliação porque a decisão de implementação também não me 

competia.  


