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“É preciso 
questionar 
certezas; pequenos 
detalhes fazem 
toda a diferença.”
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“Saber que não é 
apenas no meu 
serviço que existem 
barreiras à cultura. 
Cada serviço à 
sua maneira tem 
as suas barreiras, 
temos de saber 
identificar as 
barreiras e depois 
desconstruí-las.”
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A.  
Introdução
Em Julho de 2016, a Acesso Cultura propôs à Fundação Calouste Gulbenkian a 
realização a nível nacional de jornadas de reflexão sobre o que constitui barreira 
à participação cultural: nomeadamente, nas 21 Comunidades Intermunicipais 
e nas duas associações de municípios das Regiões Autónomas. Excluíram-se 
as duas áreas metropolitanas (Lisboa e Porto), onde a Acesso Cultura tem uma 
presença mais permanente e intensa.

Considerou-se que, graças à contínua promoção da acessibilidade e da legislação 
em vigor, os profissionais do sector cultural têm maior consciência da existência 
de barreiras físicas no acesso aos espaços culturais. No entanto, e para além da 
legislação não estar a ser aplicada, é certo também que a reflexão sobre o acesso 
não vai muito além da questão física e, no caso desta, da necessidade de haver 
rampas e casas de banho adaptadas. 

Através de toda a sua actividade – cursos, debates, conferências anuais, estudos 
e publicações – a Acesso Cultura tem procurado promover a reflexão e o debate 
acerca do conceito do acesso. Procura ainda criar uma maior consciência em 
relação ao que falta fazer quanto ao acesso físico, mas também introduzir os 
conceitos de acesso social e intelectual, igualmente significativos. 

Num sector que se habituou a pensar e a afirmar que em Portugal não existe 
interesse pela cultura ou que os portugueses são pouco cultos, era urgente que 
os agentes culturais passassem a ter uma visão mais holística do que constitui 
‘acesso’ e tivessem consciência das barreiras – físicas, sociais e intelectuais – que 
muitas vezes são eles próprios a criar no acesso à cultura.

Em 2017, a Acesso Cultura, com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian, 
realizou as jornadas “Além do Físico: Barreiras à Participação Cultural” em todas 
as Comunidades Intermunicipais do país (21) e nas Regiões Autónomas (2). 
Através deste relatório, pretendemos deixar um registo do que aprendemos e  
do que os participantes partilharam connosco – por via de inquéritos e fichas  
de avaliação, mas também na discussão que teve lugar nas próprias jornadas. 
Estes dados são complementados por seis entrevistas com os responsáveis  
de projectos que estão a ser desenvolvidos em vários pontos do país.
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jornada em Beja, Instituto Politécnico de Beja 
© Acesso Cultura
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“Fez-me pensar, 
questionar sobre  
o que faço todos 
os dias e porquê.”
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B. 
O desenvolvimento  
do projecto 
Para iniciar os contactos com as entidades e os profissionais que queríamos 
abranger com este projecto, num primeiro momento, contactámos todas as 
Comunidades Intermunicipais (21) e as associações de municípios das Regiões 
Autónomas (2), assim como as Direcções Regionais da Cultura. Procurou-se, 
assim, fazer um levantamento dos contactos de todos os vereadores da cultura 
nas regiões em causa. 

Num momento posterior, e com a ajuda das vereações da cultura, procurou-se 
fazer o levantamento do maior número possível de entidades culturais (museus, 
bibliotecas, arquivos, teatros, cineteatros, centros culturais, companhias de dança 
e teatro, orquestras). O que se verificou nessa fase do projecto foi:

 ▶ Grande parte das entidades contactadas deixou-nos sem resposta, 
apesar de repetidos emails e telefonemas. Houve algumas que se 
recusaram a dar os contactos solicitados, como se de informação 
confidencial se tratasse. 

 ▶ No entanto, algumas entidades surpreenderam-nos com o seu grau de 
interesse, envolvimento e eficácia, aproveitando aquele contacto inicial 
para se disponibilizarem para receber as jornadas.

 ▶ Em alguns casos, não poucos, as vereações da cultura demonstraram 
ter um entendimento diferente do nosso em relação ao que constitui 
“organização cultural”. Apesar de nos nossos emails vir especificado 
que nos referíamos a museus, bibliotecas, arquivos, teatros, cineteatros, 
centros culturais, companhias de dança e teatro e orquestras, em 
muitos casos recebemos os contactos de associações  
sócio-desportivas, centros de dia, etc.
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Face a esta situação, a Acesso Cultura tentou fazer o levantamento mais 
completo possível das entidades culturais de cada região, recorrendo também 
à ajuda de cinco voluntárias, que procuraram identificar os contactos que nos 
faltavam através dos websites das Câmaras Municipais. 

Na fase seguinte, definiram-se os locais e datas de realização das jornadas, 
iniciou-se a divulgação e abriram-se as inscrições. Conscientes da existência 
de falhas na nossa lista de contactos, solicitámos o apoio das entidades já 
contactadas na divulgação das jornadas junto de outros colegas e entidades.

Antes da realização de cada jornada, foi enviado aos inscritos um breve 
questionário para se tentar perceber qual o entendimento que tinham em 
relação ao conceito de “acesso” e se já faziam algo nesse sentido. Após a 
realização de cada jornada, foi enviado aos participantes um questionário para 
avaliação da mesma (prestação dos facilitadores, expectativas e resultados, 
coisas que fizeram falta). 

Algumas coisas que verificámos na fase da realização das jornadas:

 ▶ Apesar de enviarmos um lembrete alguns dias antes da jornada, em 
que solicitávamos a quem não pudesse participar para nos avisar 
(dado haver, em alguns casos, uma lista de espera), várias pessoas 
faltaram sem avisar previamente. Este facto fez-nos questionar 
a gratuitidade da participação (um facto que os profissionais da 
cultura referem com alguma frequência em relação às suas próprias 
actividades e à participação do público: “Não se dá valor ao que é 
gratuito”).

 ▶ Em algumas Comunidades Intermunicipais houve muito poucos 
participantes, considerando o número de entidades que tinham 
sido contactadas. Os presentes lamentaram a ausência dos colegas, 
elogiando o esforço de descentralização e a qualidade da jornada.

 ▶ Ao tentarmos reforçar alguns contactos, sobretudo quando verificámos 
a total ausência de representantes de certos municípios em algumas 
jornadas, apercebemo-nos que em muitos casos a não participação 
devia-se à impossibilidade de se ausentarem do seu serviço, por serem 
as únicas pessoas responsáveis pelo mesmo.
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“A jornada 
sugestionou-me 
várias ideias 
a partir de 
alguns exemplos 
mostrados e 
obrigou-me a 
virar-me para 
dentro para ver 
o que deve ser 
melhorado.”
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C. 
Calendário  
das jornadas
CIM Algarve 15 Mar
Faro, Direcção Regional de Cultura do Algarve

CIM Médio Tejo 03 Mai
Entroncamento, Museu Nacional Ferroviário

CIM Oeste 16 Mai
Alcobaça, Cine-Teatro de Alcobaça

CIM Alentejo Central 24 Mai
Évora, Fórum Eugénio de Almeida

CIM Lezíria do Tejo 31 Mai
Santarém, Teatro Sá da Bandeira

CIM Tâmega e Sousa 12 Jun   
Penafiel, Museu Municipal de Penafiel

CIM Cávado 13 Jun
Braga, Museu de Arqueologia D. Diogo de Sousa

CIM Alto Minho 23 Jun
Viana do Castelo, Museu de Artes Decorativas

Região Autónoma dos Açores 27 Jun
Ponta Delgada, Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada

CIM Ave 29 Jun
Guimarães, Palácio Vila Flor

CIM Viseu Dão Lafões 30 Jun
Vila Nova de Paiva, Auditório Municipal Carlos Paredes
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CIM Região de Aveiro 21 Set   
Ílhavo, Laboratório das Artes – Teatro Vista Alegre

CIM Beira Baixa 25 Set
Idanha-a-Nova, Centro Cultural Raiano

CIM Região de Coimbra 4 Out
Coimbra, Museu Nacional de Machado de Castro

CIM Alentejo Litoral 09 Out
Grândola, Cineteatro Grandolense

CIM Terras de Trás-os-Montes 09 Out
Bragança, Sede da Comunidade Intermunicipal

CIM Alto Tâmega 20 Out   
Chaves, Biblioteca Municipal

CIM Beiras e Serra da Estrela 23 Out
Pinhel, Museu Municipal de Pinhel

CIM Alto Alentejo 6 Nov
Ponte de Sor, Centro de Artes e Cultura

CIM Douro 7 Nov
Foz Côa, Museu do Côa

CIM Região de Leiria 13 Nov
Leiria, Museu de Leiria

CIM Baixo Alentejo 16 Nov
Beja, Instituto Politécnico de Beja

Região Autónoma da Madeira 27 Nov
Funchal, Teatro Municipal Baltazar Dias

Participaram 477 profissionais da cultura.

A equipa de facilitadores foi composta por:
Ana Braga, Arqueóloga – Museóloga
Joaquim Jorge, Antropólogo
Maria Vlachou, Museóloga – Gestora Cultural
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Jornada em Évora, Fundação Eugénio de Almeida
© Acesso Cultura

Jornada em Ílhavo, Teatro Vista Alegre
© Acesso Cultura
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Jornada em Idanha-a-Nova, Centro Cultural Raiano
© Acesso Cultura

Jornada em Grândola, Cineteatro Grandolense
© Acesso Cultura
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Jornada em Pinhel, Museu Municipal de Pinhel
© Acesso Cultura

Jornada em Leiria, Museu de Leiria
© Museu de Leiria
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“Colocar-me no 
lugar de quem 
pretendo que visite 
e use os serviços 
que oferecemos.”
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D. 
Avaliação
Os dois principais objectivos das jornadas eram:

 ▶ A partilha de uma visão mais holística, mais alargada, do que é o 
“acesso”, indo além das habituais questões físicas.

 ▶ A criação de uma maior consciência em relação ao papel e às 
responsabilidades que os próprios profissionais do sector cultural têm 
na criação de barreiras.

Para se poder avaliar até que ponto estes dois grandes objectivos terão sido 
cumpridos, realizámos dois tipos de consulta aos participantes:

1. Inquérito pré-jornada: 

Antes da realização de cada jornada, era enviado um breve questionário aos 
inscritos com as seguintes perguntas:

 ▶ Para si, o que significa “acesso”?

 ▶ Porque é que as entidades culturais devem preocupar-se com a 
promoção do acesso aos seus espaços e oferta?

 ▶ O que dificulta a implementação de soluções que promovam o acesso 
aos espaços e à oferta cultural?

 ▶ O que é que a entidade em que trabalha faz para promover o acesso?

2. Inquérito pós-jornada: 

A seguir à realização de cada jornada, era enviado um questionário a todos os 
participantes, que incluía uma grelha para a avaliação do desempenho dos 
facilitadores e ainda as seguintes perguntas:

 ▶ Quais as suas expectativas quando se inscreveu?

 ▶ Até que ponto as suas expectativas foram correspondidas (numa 
escala de 1 – mínimo a 4 – máximo)?

 ▶ De que é que gostou mais?

 ▶ O que é que lhe fez falta?

 ▶ Qual a coisa mais importante que levou consigo?

 ▶ Outros comentários
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D. 
Avaliação

1.  
Inquérito 
pré-jornada
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1.1
Para si, o que significa “acesso”?

Outro

Acesso ao conteúdo / à informação / compreensível

Inclusão

Acesso físico

Criar condições adequadas de acesso / derrubar barreiras

Permitir / possibilitar / facilitar o acesso

Facilidade / liberdade / possibilidade / capacidade de aceder

Acesso para todos / acesso em igualdade de condições /
acesso total

0 10 30 6020 5040 70

A maioria dos inquiridos usou os termos “para todos” / “em igualdade de 
condições” / “acesso total” para definir o acesso.

De seguida, houve dois tipos de definição: uma que está relacionada com o 
próprio “utilizador” (quando a pessoa tem a facilidade / liberdade / possibilidade 
/ capacidade de aceder); uma outra que diz respeito a quem trabalha em 
determinada organização cultural e que “permite / possibilita / facilita o acesso”. 

Esta segunda vertente, juntamente com a resposta “Criar condições adequadas 
de acesso / derrubar barreiras”, que se segue, talvez esteja a revelar alguma 
consciência de que os profissionais do sector são uma espécie de “guardião”, cuja 
acção é capaz de facilitar ou impedir o acesso. Ao mesmo tempo, o repetido 
uso da expressão “permitir o acesso” pode ser revelador de uma certa falta de 
consciência de que o acesso constitui um direito de qualquer pessoa. 

Assinalamos ainda o facto de quinze (15) pessoas associarem o acesso 
concretamente ao “acesso físico”.

Apenas nove (9) pessoas definem o acesso como um direito. Estas respostas 
estão incluídas em “Outro”. Outras referências aqui agregadas, todas com uma 
incidência abaixo das dez (10) respostas, são expressas com palavras como 
“autonomia”, “fruição”, “confortável / agradável / seguro”, “com qualidade”, 
“acolhimento”.
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1.2
Porque é que as entidades culturais devem 
preocupar-se com a promoção do acesso aos seus 
espaços e oferta?

Outro
   

É um direito
   

Promover a inclusão / igualdade
  

Atrair novos públicos / diversificar / chegar ao maior  
número de pessoas  

É a sua missão / é o seu dever / existem para isso
   

É de todos  

0 5 10 15 30 3520 25 40 45 50

Mais uma vez, a expressão “de todos” é usada para justificar as responsabilidades 
das organizações culturais em relação às questões de acesso, associada à 
resposta que indica que este é um direito das pessoas (com maior expressão 
aqui do que na pergunta anterior). Este sentido de responsabilidade reflecte-se 
ainda na segunda resposta com maior expressão, que indica que esta é a missão 
das organizações culturais, é o seu dever. 

De referir ainda que um elevado número de inquiridos considera que, tratando 
das questões de acessibilidade, conseguimos atrair novos e mais diversos 
públicos, chegar a mais pessoas. A resposta que vem a seguir também está 
associada a esta questão, afirmando que através da acessibilidade promovemos 
a inclusão e a igualdade. É importante que isto seja referido aqui. O investimento 
no acesso é muitas vezes questionado pelas chefias e tutelas. Normalmente, não 
se considera o retorno que este investimento pode trazer, através da compra 
de bilhetes por pessoas que, de outra forma, não viriam (assim como os seus 
familiares e amigos), por falta de condições de acesso.

A resposta “Outro” agrega referências que tiveram menor expressão (abaixo de  
10 incidências), como por exemplo: para democratizar o acesso à cultura; para  
promover a democracia; para as pessoas poderem crescer, serem mais cultas;  
porque a população é diversa; para ganhar visibilidade; porque todos precisamos 
ou vamos precisar, entre outras.
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1.3
O que é que a entidade em que trabalha faz para 
promover o acesso?

Outros

Linguagem clara

Fora de portas (outros locais, centros de dia, prisões, escolas)

Divulgação

Programação diversa

Entradas gratuitas / preço simbólico

Actividades adaptadas

Braille / materiais tácteis

Acesso físico (rampas, elevadores, WC, percursos, 
estacionamento, lugares)

0 10 30 6020 5040 8070

 
Torna-se claro aqui que a maioria das iniciativas incide sobre questões 
físicas, associadas à mobilidade. Esta é a forma mais comum de olhar para a 
acessibilidade e aquela que está prevista na lei.

Mesmo assim, as respostas que vêm a seguir, apesar de terem menor expressão, 
referem-se a várias outras medidas, mais diversas e que não se relacionam 
apenas com o acesso físico: materiais em braille e materiais tácteis, actividades 
adaptadas, diversidade da programação, entradas gratuitas, divulgação, acções 
fora de portas.

Em “Outros”, agregamos respostas com uma incidência inferior a 10. Foram 
referidos: línguas estrangeiras, interpretação em Língua Gestual Portuguesa, 
visitas guiadas, disponibilização de transporte ou acompanhamento, meios 
audiovisuais, horários adaptados, integração de pessoas com necessidades 
especiais na equipa, inclusão da acessibilidade nos cadernos de encargos, entre 
outros.
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1.4
O que dificulta a implementação de soluções que 
promovam o acesso aos espaços e à oferta cultural?

Outros

Falta de interesse

Falta de políticas / estratégias

Mentalidade

Recursos humanos

Edifícios antigos / históricos

Falta de conhecimento / sensibilidade / formação

Recursos financeiros

0 20 6040 10080 120

As pessoas que trabalham no terreno apontam para um problema que é 
conhecido: a falta de recursos financeiros para se poder trabalhar nas questões 
da acessibilidade. É importante referir aqui que, em muitos casos, não falta 
consciência ou sentido de responsabilidade, mas sim, capacidade financeira. 

Assinalam, no entanto, também a falta de conhecimento e formação nesta área 
e a ausência de recursos humanos com capacidade técnica para lidar com estas 
questões.

Vários inquiridos referiram-se ainda à impossibilidade de actuar em edifícios 
antigos, históricos. Assinala-se ainda a falta de políticas e estratégias, a falta de 
interesse e a mentalidade à volta destas questões.

Em “Outros” agregam-se respostas que apontam para outras faltas, como falta 
de legislação, de fiscalização, de divulgação, de reflexão, de hábitos culturais, de 
tempo, entre outros.
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D. 
Avaliação

2.  
Inquérito 
pós-jornada
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2.1
Avaliação do/a facilitador/a

Os participantes avaliaram o desempenho dos facilitadores em relação às 
seguintes variantes:

 ▶ Preparação técnica

 ▶ Capacidade de transmissão de conceitos

 ▶ Capacidade de criar momentos de diálogo

 ▶ Os conteúdos corresponderam ao tema anunciado

Numa escala de 1 a 4 (1: insatisfeito; 2: pouco satisfeito; 3: satisfeito;  
4: muito satisfeito), a avaliação média foi de 3,8.
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2.2 
Quais eram a suas expectativas quando  
se inscreveu?

Melhorar o meu trabalho

Partilha de experiências

Actualizar  conhecimentos

Falar de barreiras físicas

Ir além das barreiras físicas

Reflectir em conjunto sobre o acesso / as barreiras

Aprender / adquirir conhecimentos

0 20 6040 10080 120

A grande maioria dos participantes que responderam ao inquérito afirmou 
que se inscreveu na jornada com a expectativa de poder aprender. De seguida, 
referiram que desejavam participar numa reflexão conjunta sobre o que constitui 
“acesso” e “barreira”. Não faltaram aqueles que disseram que pensavam que a 
conversa não iria além da discussão de barreiras físicas, a maioria afirmando 
ter sido uma grande e agradável surpresa o facto da jornada não se ter 
limitado a essas questões e que a jornada superou as suas expectativas. Outras 
pessoas, talvez mais atentas à divulgação que se fez, vieram com a expectativa, 
precisamente, de poder conversar sobre mais do que as barreiras físicas, 
nomeadamente, barreiras sociais e intelectuais.

No que diz respeito ao grau em que as jornadas corresponderam às 
expectativas, e numa escala de 1 a 4 (1: insatisfeito; 2: pouco satisfeito;  
3: satisfeito; 4: muito satisfeito), a avaliação média foi de 3,8.
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2.3
De que é que gostou mais?

Outro

Perceber que há soluções 

Ficar consciente de barreiras que desconhecia

Troca de experiências

Exemplos práticos

Forma

0 20 6040 10080 120

A maioria dos participantes que preencheram o inquérito respondeu que 
o que mais apreciou foi a forma como foi realizada a jornada. Referiu-se, 
concretamente, a informalidade da postura dos facilitadores, a sua descontração, 
simplicidade e clareza do discurso, a sua dinâmica e o humanismo e emoção 
que transmitiram.

De seguida, referiram-se ao facto da discussão se basear em múltiplos exemplos 
práticos, que permitiram conhecer casos concretos, boas e más práticas.

Se bem que com menor expressão, vale a pena destacar que alguns 
participantes salientaram concretamente o facto de terem ficado mais 
conscientes de barreiras que desconheciam, assim como o facto de terem 
percebido que existem soluções.
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2.4
O que é que lhe fez falta?

Outro

Exercícios práticos

Mais debate / partilhas

Mais exemplos portugueses / da zona

A participação de outras pessoas

Mais soluções práticas

Mais tempo

0 10 3020 5040 60

A grande maioria dos participantes que responderam ao inquérito gostaria que 
as jornadas tivessem uma duração mais longa (cada jornada tinha a duração 
de um dia / 6 horas), para poder aprofundar a discussão, explorar soluções 
concretas, etc. A acrescentar que, nos comentários abertos, 39 pessoas falaram 
da necessidade de haver mais formações destas na sua região, sendo que 
quatro (4) elogiaram o facto da organização destas jornadas ter promovido a 
descentralização.

A destacar ainda que várias pessoas referiram que lhes fez falta a presença e 
participação das tutelas e dos seus superiores (10), assim como de outros colegas 
e de outras especialidades (7). 

Outras pessoas mencionaram ainda que lhes fez falta mais espaço para debate 
com e entre os participantes, mais exemplos portugueses e mais exemplos 
práticos.
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2.5
Qual a coisa mais importante que levou consigo?

Outro

A acessibilidade vai além do físico

É possível actuar / solucionar

Necessidade de constante reflexão e debate

Pequenos detalhes que trazem grandes melhorias

Problemas comuns / Não estou sozinho/a

Um trabalho que depende de todos

Um olhar mais crítico

Motivação para trabalhar estas questões

Conhecimentos novos / interesse em aprender

Uma visão mais alargada / uma outra consciência / ideias

0 10 3020 5040 60

A maioria dos participantes que responderam ao inquérito afirmou que as 
jornadas contribuíram para ganhar uma visão mais alargada sobre o acesso, 
uma outra consciência. Muitos disseram que obtiveram conhecimentos novos e 
ficaram com vontade de aprender mais. Alguns referiram-se concretamente à 
motivação para fazer mudanças e implementar certas ideias no seus serviços e, 
ainda, ao facto de terem adquirido um olhar mais crítico sobre o que constitui 
acesso e participação cultural.

A destacar ainda um outro grupo de respostas que diz respeito a pessoas que 
perceberam que há problemas comuns; que não estão sozinhas na sua luta; 
que este trabalho depende de todos; que pequenos detalhes podem trazer 
grandes melhorias. Isto leva-nos a concluir que os participantes adquiriram 
uma visão mais alargada e uma maior consciência sobre os temas abordados 
nas jornadas.
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“Quero agradecer 
o facto de ter 
havido uma 
preocupação na 
descentralização, 
para que a  
(in) formação 
chegue a todos  
os profissionais  
da cultura.”
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E. 
Algumas reflexões
Os dois principais objectivos na realização das jornadas “Além do Físico: Barreiras 
à Participação Cultural” foram:

 ▶ A partilha de uma visão mais holística, mais alargada, do que  
é o “acesso”, indo além das habituais questões físicas.

 ▶ A criação de uma maior consciência em relação ao papel e às 
responsabilidades dos próprios profissionais do sector cultural  
na criação de barreiras.

Neste sentido, foi particularmente gratificante ver os participantes expressar 
na sua avaliação a sua satisfação pela agradável surpresa que foi a abordagem 
proposta pela Acesso Cultura. Muitos vinham preparados para ouvir coisas já 
conhecidas sobre o acesso físico e ficaram muito positivamente surpreendidos 
ao participar numa discussão também sobre barreiras sociais e intelectuais, 
algumas criadas pelos próprios profissionais da cultura.

“Ao falarmos de ‘acessibilidade’, confesso que associei de imediato a 
questões físicas, mas a abordagem surpreendeu-me, pela positiva,  
pois foi mais do que isso (...)”

“Expectativas muito baixas e tive uma belíssima surpresa.”

“Fui apanhado de surpresa pela noção abrangente da Acesso Cultura acerca 
do tema ‘inclusão’. Foi uma surpresa positiva quando vi abrangido pela 
formação as camadas sociais mais vulneráveis como crianças e pessoas  
de rendimentos baixos.” 

“O despertar para questões que até à data não valorizava devidamente.”

“Gostei de ser alertada para situações que até aqui me passavam 
completamente ao lado.”

“Da sensação de surpresa, de ser levada a reflectir sobre aspectos, para mim, 
inéditos.”

“Levo comigo os múltiplos da palavra acessibilidade.”
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Foi de igual forma gratificante verificar que os participantes afirmaram ter 
adquirido um olhar diferente, mais crítico, sobre o seu trabalho, a sua realidade. 

“Vim de lá com um olhar completamente renovado sobre todas estas 
questões (que são imensas; transversais; diferenciadas; interligadas; 
pluridisciplinares).”

“Esta nova visão fez-me crescer não apenas como técnica mas enquanto ser 
humano.”

“Olhar de uma forma diferente, ‘com outros olhos’ para as coisas e 
situações.”

“Fez-me pensar, questionar sobre o que faço todos os dias e porquê.”

“O nascer de um olhar mais crítico e mais atento.”

“Redescobrir a missão do meu serviço.”

Várias pessoas afirmaram sentir-se mais capacitadas (também menos sozinhas) 
e mostraram-se motivadas para implementar pequenas melhorias que poderão 
fazer muita diferença nos seus serviços.

“Não estamos sós... A nossa realidade é vivida noutros espaços, existem 
formas de melhorar a acessibilidade.” 

“Perceber que às vezes é nas pequenas coisas que quebramos as maiores 
barreiras.”

“Como ‘pequenas coisas’ podem fazer toda a diferença.”

“É preciso questionar certezas; pequenos detalhes fazem toda a diferença.”

“Reforço da minha motivação para implementar medidas que, sem grandes 
custos financeiros, poderão contribuir para uma maior acessibilidade das 
pessoas à participação cultural.”

“Deu-me a ideia de reforçar/reformular um pedido de criar acessibilidade no 
meu local de trabalho que já fiz no ano passado e ainda não tive resposta...”

“Assistir a formação me indicou ação, atitude e uma luz.”

“Vontade de implementar mudanças que estão ao meu alcance.”

Estes comentários, assim como a excelente avaliação (3,8/4) dos profissionais 
que, em nome da Acesso Cultura, conduziram as jornadas, são um indicador que 
os principais objectivos foram atingidos. Importa, por isso, reflectir agora sobre 
outros aspectos que foram referidos pelos nossos colegas nos inquéritos pré- e 
pós-jornada ou que foram verificados pela equipa da Acesso Cultura que geriu o 
projecto.
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Tutelas / Chefias

 ▶ Não são poucos os técnicos e profissionais com pensamento e 
preocupações nesta área e com vontade de fazer. Vários afirmaram 
que encontram barreiras dentro das suas instituições, ao nível das 
chefias: ou por falta de conhecimento e visão ou porque os seus 
superiores não consideram esta questão uma prioridade.

 ▶ Várias pessoas lamentaram a não participação dos seus superiores nas 
jornadas.

“Um dos grandes problemas que enfrento é a barreira interna. Acham 
sempre que nós não temos razão, que a nossa formação e opinião não é 
válida.”

“Ainda há um longo caminho a percorrer, porque, como comentava alguém 
após o curso, as barreiras começam dentro das instituições. Há um sistema 
hierárquico tão forte, que muitas vezes quem trabalha com estas questões, 
diretamente com o público, vê o seu trabalho encarado como secundário ou 
terciário, tornando mais difícil a implementação de melhores práticas.”

“Fez-me falta a presença dos nossos superiores, que têm poder de decisão 
e muitos dos alertas feitos por nós que estamos no terreno caem no 
esquecimento dos que decidem.”

“Este género de jornadas deveria ser obrigatório para os grandes 
administradores para abrir mentalidades, de forma a que o espaço cultural 
desse oportunidade a todos.” 

 ▶ Realçamos também aqui o facto de várias vereações da cultura terem 
demonstrado um entendimento diferente do nosso em relação ao 
que constitui “organização cultural”. Apesar de nos nossos emails vir 
especificado que solicitávamos os contactos de museus, bibliotecas, 
arquivos, teatros, cineteatros, centros culturais, companhias de dança e 
teatro, orquestras, etc., em muitos casos recebemos informações sobre 
associações sócio-desportivas, centros de dia, etc.

A reflectir: 

 ▶ Como envolver as tutelas e chefias, que raramente aparecem neste 
género de iniciativas, nesta discussão?
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Colaboração regional

 ▶ Tornou-se evidente, através dos comentários dos inquiridos, que vários 
deles se sentiam sozinhos e que, através da participação nas jornadas, 
aperceberam-se que há mais colegas com as mesmas preocupações e 
dificuldades.

 ▶ Alguns afirmaram terem conhecido pela primeira vez nas jornadas 
colegas e projectos que se desenvolvem na sua região.

“Sinto que já há um grupo alargado a ter as mesmas preocupações que eu.”

“Saber que não é apenas no meu serviço / município que existem barreiras 
à cultura. Cada serviço à sua maneira tem as suas barreiras, temos de saber 
identificar as barreiras e depois desconstruí-las.”

“Conheci melhor as experiências que estão a ser feitas próximas de mim, 
nomeadamente As Comédias do Minho.”

“[Levar] novos conhecimentos e sentir que as dificuldades de envolvimento 
da população na oferta cultural são semelhantes nos concelhos vizinhos que 
estavam representados na ação.”

A reflectir:

 ▶ De que forma poderá ser dado melhor e maior conhecimento do que  
se faz em cada região? 

 ▶ Que modelos de colaboração poderão ser desenvolvidos entre os  
profissionais de cada região?



37

Descentralização

 ▶ Vários participantes realçaram e agradeceram o facto das jornadas 
terem sido realizadas fora dos grandes (e habituais) centros urbanos.

 ▶ Vários também comentaram a ausência de mais profissionais (tutelas, 
chefias, colegas) nas jornadas.

“Adorei que um tema tão pertinente chegasse ao ‘interior’ do país e fosse 
tratado num espaço cultural; venham mais jornadas destas que às vezes 
nos fazem abrir os olhos para algo que está à nossa frente, mas que nós não 
conseguimos ver...”

“Quero agradecer o facto de ter havido uma preocupação na descentralização, 
para que a (in) formação chegue a todos os profissionais da cultura.”

“A própria descentralização eliminou uma barreira.”

“Felicito a vossa organização e a iniciativa de descentralização das jornadas, 
dando a possibilidade aos agentes do interior de participar. Sugiro que nos 
mantenham informados das vossas ações, de forma a podermos ser motivados 
a ser mais recetivos a uma maior parceria entre as nossas instituições.”

 ▶ Em várias jornadas faltaram muitas das pessoas que estavam inscritas. 
Este facto faz-nos repensar a gratuitidade da participação (algo que os 
profissionais da cultura referem com alguma frequência em relação às 
suas próprias actividades e à participação do público: “Não se dá valor 
ao que é gratuito”).

 ▶ Em algumas jornadas, faltaram os profissionais da própria cidade onde 
estas se realizavam. Num ou outro caso, faltaram os funcionários da 
própria entidade que acolhia a jornada.

 ▶ Ficámos conscientes que alguns profissionais não puderam 
participar porque eram os únicos a assegurar o serviço e não podiam 
ausentar-se. 

A reflectir: 

 ▶ Porque é que, apesar das queixas pela falta de iniciativas fora dos 
grandes centros urbanos, os profissionais não participam quando têm a 
possibilidade? 

 ▶ De que forma poderão ser criadas condições para os profissionais 
interessados poderem participar e sem prejuizo para os seus serviços? 

 ▶ De que forma se poderá manter o contacto com os colegas que vivem e 
trabalham fora ou longe dos grandes centros urbanos? 

 ▶ De que forma se poderá dar continuidade ao que se iniciou com as jornadas?
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Recursos financeiros e humanos
 ▶ Como seria de esperar, as respostas ao inquérito pré-jornada indicam 

que muitos participantes atribuem à falta de recursos financeiros a 
incapacidade de implementação tanto da lei como de boas práticas 
na área da acessibilidade.

 ▶ A corrida à linha de financiamento aberta pelo Turismo de Portugal 
em 2017 para apoiar o turismo acessível tornou evidente que não falta 
sensibilização no sector cultural, faltam meios financeiros.

 ▶ Muitos inquiridos realçaram ainda a falta de recursos humanos 
preparados para trabalhar nestas questões, a falta de conhecimentos e 
de formação.

 ▶ Tornou-se igualmente evidente que, em alguns casos, em troca do 
investimento espera-se um retorno quase imediato.

A reflectir: 

 ▶ Como e por quem poderão ser criadas linhas de financiamento para o 
acesso? 

 ▶ De que forma poderá ser reforçada a formação dada pela Acesso 
Cultura, no sentido também de apontar para soluções, que não 
envolvem necessariamente investimento? 

 ▶ Como abordar e envolver as tutelas e as chefias na discussão sobre o 
retorno que só se pode esperar se houver investimento? 

 ▶ Como sensibilizar as tutelas e as chefias sobre os direitos das pessoas, 
as obrigações das organizações culturais e as barreiras erguidas pelo 
próprio sector cultural? 
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Noções de permissão / direito

 ▶ Quando inquiridos sobre o significado da palavra “acesso”, vários 
participantes usaram a expressão “para todos” ou “igualdade de 
oportunidades” para definir o conceito. De seguida, houve dois tipos 
de definição: uma que está relacionada com o próprio “utilizador” 
(quando a pessoa tem a facilidade / liberdade / possibilidade / 
capacidade de aceder); uma outra que diz respeito a quem trabalha 
em determinada organização cultural e que “permite / possibilita / 
facilita o acesso”. Foram raros os casos em que se referiu o facto de 
o acesso ser um direito de todas as pessoas e não foram poucos os 
inquiridos que o definiram como uma “permissão de aceder”.

 ▶ Por outro lado, quando inquiridos sobre a razão porque as 
organizações culturais devem preocupar-se com estas questões, vários 
participantes referiram-se à missão das mesmas e ao facto de se tratar 
de um direito dos cidadãos.

 ▶ Podemos concluir que não falta a noção de “direito” e de “obrigação”, 
mas, ao mesmo tempo, é preciso trabalhar sobre a ideia que criar 
condições de acesso corresponde a um favor que fazemos às pessoas, 
que esta é uma opção que as organizações culturais podem ou não 
seguir.

A reflectir: 

 ▶ Como trabalhar estas noções de “direito” e “permissão”?

 ▶ Como alargar esta reflexão dentro da sociedade, também entre as 
pessoas com deficiência e outras que enfrentam barreiras sociais e 
intelectuais aquando do acesso à cultura (criação e fruição)?
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O que se faz?

 ▶ Com base no número e qualidade das respostas que recebemos à 
pergunta “O que é que a entidade em que trabalha faz para promover 
a acessibilidade?”, destacam-se claramente duas regiões: a de Coimbra 
e a de Leiria. Nelas desenvolvem-se inúmeros projectos que abordam 
as barreiras físicas, sociais e intelectuais e existe uma reflexão mais 
desenvolvida e intensa sobre as mesmas.

 ▶ Apesar da maioria dos projectos referidos estar relacionada com o 
acesso físico, não faltaram respostas que demonstram a existência 
de um pensamento mais alargado sobre o que constitui barreira e as 
formas de a ultrapassar.

 ▶ As entradas gratuitas foram referidas por vários inquiridos como forma 
de ultrapassar barreiras de acesso. As mesmas foram amplamente 
discutidas durante as jornadas, criando um contexto mais alargado 
para as poder avaliar. Mesmo quando não se tem que pagar (e apesar 
de haver sempre custos associados com transporte, refeições, etc.), 
porque é que uma pessoa há-de investir o seu tempo em algo cuja 
pertinência e relevância não lhe é evidente?

 ▶ Houve uma referência à inclusão da acessibilidade nos cadernos de 
encargos.

 ▶ Vários inquiridos mencionaram a impossibilidade de agir sobre 
edifícios históricos.

A reflectir: 

 ▶ De que forma poderemos reforçar e ampliar o debate acerca das  
entradas gratuitas, consideradas por muitos como forma de ultrapassar  
barreiras sociais e intelectuais? 

 ▶ De que forma poderemos apoiar as entidades que têm o cuidado 
de incluir a acessibilidade nos cadernos de encargos (projectos 
arquitectónicos e de museografia, websites, etc.) no sentido de  
as pôr em contacto com profissionais capazes de dar resposta? 

 ▶ Do mesmo modo, de que forma poderemos contrariar a ideia 
pré-concebida de que não se pode actuar e criar condições de 
acessibilidade  
em edifícios históricos, quando existem frequentemente soluções,  
pensadas por arquitectos experientes nestas matérias? 

 ▶ De que forma poderemos envolver outros profissionais (arquitectos, 
designers, programadores web, etc.) nesta reflexão e prática?
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“Levo comigo 
os múltiplos 
da palavra 
acessibilidade.”
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F. 
Comentários dos 
participantes
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Algarve

Gostei imenso de participar na sessão. Vim de lá com um olhar completamente renovado 
sobre todas estas questões (que são imensas; transversais; diferenciadas; interligadas; 
pluridisciplinares).

Dia que passou a correr, o que significa que a sessão foi de facto muito boa e muito 
interessante. Irei certamente colocar em prática muitos dos bons exemplos apresentados, 
em prol de um melhor serviço à minha comunidade e a quem nos visita. Obrigado pela 
sua disponibilidade e por todo o trabalho da equipa da Associação Acesso Cultura.

Esta nova visão fez-me crescer não apenas como técnica mas enquanto ser humano.

Oeste

Ao falarmos de "acessibilidade", confesso que associei de imediato a questões físicas, 
mas a abordagem surpreendeu-me, pela positiva, pois foi mais do que isso e para o 
meu serviço (biblioteca) e tendo em conta que se trata de um edifício recente, é mais 
importante a captação de novos públicos do que propriamente a acessibilidade física 
(neste ponto existem problemas, não obstante o edifício ser recente, mas está tudo 
assinalado e com resolução prevista).

Achando que se iriam abordar mais os aspectos relacionados com as dificuldades 
"físicas", não tinha grandes expetativas uma vez que o espaço onde me insiro apresenta 
grandes condicionantes que num futuro próximo não conseguirão ser ultrapassadas. Mas 
constatando que foi muito mais abrangente tornou-se muito interessante e proveitoso.

Foi levantada a ponta do véu relativamente ao que se pode fazer. A abordagem da "festa 
em nossa casa" é a ideal, pois é realmente disso que se trata: convidar o público para 
frequentar um local onde nos sentimos bem, pois é lá que trabalhamos. Temos de fazer 
os convidados sentirem-se igualmente bem! Excelente abordagem!

Alentejo Central

Um refresh ao nível profissional através de uma procura de soluções, e simultaneamente 
a aprendizagem de melhores formas de comunicar e captar públicos que nem sempre 
são bem recebidos.

A continuação da aprendizagem sobre a importância das pequenas coisas, ou, melhor, 
das coisas que parecem ter pouca importância. Destaco o exemplo do projecto da 
coreógrafa Lia Rodrigues na Favela da Maré.
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Lezíria do Tejo

Gostei da novidade. Das dúvidas relativas ao tema. Quando se vive em meios pequenos, 
acaba-se por nem perceber as diversidades existentes.

Gostei de ser alertada para situações que até aqui me passavam completamente ao lado.

Levo comigo os múltiplos da palavra acessibilidade.

Levei paixão por esta área e, claro, novos conhecimentos.

Olhar de uma forma diferente, "com outros olhos" para as coisas e situações. Deu-me a 
ideia de reforçar/reformular um pedido relacionado com a acessibilidade no meu local de 
trabalho, que fiz no ano passado e ainda não tive resposta...

 As minhas expetativas foram claramente superadas pois saí da formação com um olhar 
diferente, mais consciente sobre as acessibilidades e os constrangimentos que podem 
surgir em edifícios públicos.

Ave

Perceber que às vezes é nas pequenas coisas que quebramos as maiores barreiras.

Achei muito interessante o conceito de que as instituições devem querer "comunicar" 
efetivamente com o seu público. A chamada de atenção para falhas a nível da 
acessibilidade em geral e para o desconforto que causam tornaram-me mais sensível  
a questões que me escapavam e isso foi de vital importância.

Assistir à formação me indicou ação, atitude e uma luz.

Viseu Dão Lafões

Saber que não é apenas no meu serviço / município que existem barreiras à cultura.  
Cada serviço à sua maneira tem as suas barreiras, temos de saber identificar as barreiras 
e depois desconstruí-las.

Adorei que um tema tão pertinente chegasse ao "interior" do país e fosse tratado num 
espaço cultural; venham mais jornadas destas que às vezes nos fazem abrir os olhos  
para algo que está à nossa frente, mas que nós não conseguimos ver...
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Alto Minho

Ainda tenho muito trabalho a fazer para deixar de ser neo-mandarim e passar a ser  
neo-cosmopolita. Não vai ser fácil! Mas hei-de lá chegar. Conheci melhor as experiências 
que estão a ser feitas próximas de mim, nomeadamente As Comédias do Minho.

 Ficar alerta para inúmeras barreiras que nos escapam ou que desconhecia.

Quero agradecer o facto de ter havido uma preocupação na descentralização, para que 
a (in) formação chegue a todos os profissionais da cultura.

A própria descentralização eliminou uma barreira.

Açores

Fez-me pensar, questionar sobre o que faço todos os dias e porquê.

Ainda há um longo caminho a percorrer, porque, como comentava alguém após o curso, 
as barreiras começam dentro das instituições. Há um sistema hierárquico tão forte, que 
muitas vezes quem trabalha com estas questões, diretamente com o público, vê o seu 
trabalho encarado como secundário ou terciário, tornando mais difícil a implementação 
de melhores práticas.

Não sei até que ponto a divulgação deste curso chegou a todos os agentes culturais a que 
deveria e poderia ter chegado. E se chegou, se entenderam do que se tratava este curso. 
São questões que deviam estar presentes no nosso dia-a-dia, embora saibamos que não. 
São importantes estas formações para consciencializar das falhas existentes – porque as 
há – e embora chegue a um reduzido número de pessoas, acredito na capacidade das 
mesmas de influenciar quem tem o poder de gerar a diferença. Cada um de nós tem. 
Que se influencie pelo exemplo, então.

Um dos grandes problemas que enfrento é a barreira interna. Acham sempre que nós 
não temos razão, que a nossa formação e opinião não são válidas.
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Aveiro

Sinto que já há um grupo alargado a ter as mesmas preocupações que eu.

Fez-me falta a presença dos nossos superiores, que têm poder de decisão e muitos dos 
alertas feitos por nós que estamos no terreno caem no esquecimento dos que decidem.

Vontade de implementar mudanças que estão ao meu alcance.

A jornada sugestionou-me várias ideias a partir de alguns exemplos mostrados e 
obrigou-me a virar-me para dentro para ver o que deve ser alterado/melhorado.

A perspetiva de pensar na entidade como uma pessoa. De que forma pode agir sem que 
o público estranhe as suas ações, ser coerente, trabalhar a relação com o público.

Coimbra

Expectativas muito baixas e tive uma belíssima surpresa. Experiência super positiva 
sobretudo a nível de partilha de projectos

jornada extremamente importante em termos de reflexão sobre tantos pormenores 
e temas que nos assolam diariamente e a que dedicamos, infelizmente, muito pouco 
tempo a sistematizar e a aprofundar.

O acesso a este tipo de discussões deveria ser "obrigatório" para todos os que trabalham 
em museus, em particular para aqueles que lidam com os públicos diariamente.

Abertura de novos horizontes, novas formas de pensar o produto cultura e a sua 
acessibilidade. 

O perceber que realmente, por vezes, o problema em compreender a informação de 
alguns espaços culturais, não está em mim, mas na forma errada como transmitem a 
informação.

O nascer de um olhar mais crítico e mais atento do que acontece noutros espaços 
culturais pelo mundo.
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Terras de Trás-os-Montes

Não estamos sós...  A nossa realidade é vivida noutros espaços, existem formas de 
melhorar a acessibilidade.

Vou com toda a certeza olhar para um museu de forma mais analítica e pragmática.

Alentejo Litoral

Levar novos conhecimentos e sentir que as dificuldades de envolvimento da população na 
oferta cultural é semelhante nos concelhos vizinhos que estavam representados na ação.

Colocar-me no lugar de quem pretendo que visite e use os serviços que oferecemos.

O quanto vemos os outros pelos nossos olhos e não pelos deles, e como "pequenas coisas" 
podem fazer toda a diferença.

Reforço da minha motivação para implementar medidas que, sem grandes custos 
financeiros, poderão contribuir para uma maior acessibilidade das pessoas à 
participação cultural.

Alto Tâmega

Felicito a vossa organização e a iniciativa de descentralização das jornadas, dando 
a possibilidade aos agentes do interior de participar. Sugiro que nos mantenham 
informados das vossas ações, de forma a podermos ser motivados a ser mais recetivos  
a uma maior parceria entre as nossas instituições.

Beiras e Serra da Estrela

A vontade de implementar projectos na instituição onde trabalho, fruto dos muitos 
exemplos práticos que foram apresentados e a vontade de intervir no que está errado,  
de forma muito mais consciente.

O despertar para questões que até à data não valorizava devidamente.
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Alto Alentejo

O relembrar que a cultura não é una nem monolítica. Que tão respeitável e válida é a 
chamada "alta cultura", como a cultura popular. E que temos que estar muito atentos 
para, no planeamento e realização de actividades, não "falarmos" única e exclusivamente 
para os nossos pares. Mesmo que isso aconteça de uma forma inconsciente e que 
achemos que estamos a trabalhar para todos os públicos. Temos que ser sensíveis às 
diferenças e percebermos o que pode, ou não, ter significado para aqueles a quem o 
nosso trabalho é dirigido.

Há muito tempo que não assistia e participava numa jornada de trabalho tão 
interessante e proveitosa como esta. Teve conteúdo, o que nela ouvimos e partilhámos 
ser-nos-á muito útil para o planeamento de actividades futuras. Fez-nos pensar. 
Parabéns, continuem o bom trabalho que estão a desenvolver.

Douro

Mais conhecimento na bagagem que decerto facilitará um melhor desempenho na 
minha atividade profissional.

Um outro olhar/sensibilidade para as questões de acesso cultural num leque muito mais 
alargado.

Este género de jornadas deveria ser obrigatório para os grandes administradores para 
abrir mentalidades, de forma a que o espaço cultural desse oportunidade a todos.

Baixo Alentejo 

Foi muito bom perceber a importância e o sentido prático do vosso trabalho. Foi também 
um raro espaço de reflexão.
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Leiria

As minhas expetativas foram completamente superadas, pois ia preparada para uma 
sessão mais teórica e informativa das regras do que "se deve" e "não se deve", e fui 
surpreendida com um olhar completamente diferente à temática e com um conjunto 
de reflexões pertinentes. Sem dúvida uma abertura de novas mentalidades e novas 
perspetivas sobre a temática em apreço.

Da sensação de surpresa, de ser levada a reflectir sobre aspectos, para mim, inéditos

A capacidade crítica que houve ao longo de toda a formação foi muito importante. A 
maior parte das vezes, andamos tão absorvidos nas nossas múltiplas tarefas que temos 
dificuldade em nos avaliar.

Redescobrir a missão do meu serviço, biblioteca pública, que dado aos caminhos que 
tem seguido nos últimos anos estava um pouco adormecido. 

Abertura a novas perspetivas e abordagens da temática, sem dúvida, uma nova maneira 
de pensar.

Madeira

É preciso questionar certezas; pequenos detalhes fazem toda a diferença.

Com poucos recursos podemos realizar, sem pessoas é que não.

A importância de se colocar no lugar do outro.

Fui apanhado de surpresa pela noção abrangente da Acesso Cultura acerca do tema 
"inclusão". Foi uma surpresa positiva quando vi abrangido pela formação as camadas 
sociais mais vulneráveis como crianças e pessoas de rendimentos baixo. Afinal, a inclusão 
vai além da deficiência.
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“Com poucos 
recursos podemos 
realizar, sem 
pessoas é  
que não.”
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G. 
Entrevistas
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Uma Festa  
no Campo
Ana Gil e Nuno Leão
Terceira Pessoa, Castelo Branco

Grupo da Oficina de Costura e Mercadinho do Camponês
Terceira Pessoa © Há Festa no Campo

Entre 2014 e 2016, desenvolveram o projecto Há Festa no Campo/
Aldeias Artísticas em quatro aldeias do concelho de Castelo Branco. 
Nas vossas palavras, este projecto surge como tentativa de dar  
resposta ao problema da desertificação e abandono das aldeias.  
No que consistiu essa resposta?

nuno leão (nl): Durante anos as aldeias têm sido lugares votados ao abandono 
e ao isolamento. Esta situação teve várias causas e o efeito foi não só a 
desertificação destes territórios, mas também a descrença e a progressiva 
desvalorização destes lugares. Foi a partir da identificação de alguns problemas 



53

associados às aldeias que começámos a pensar no projecto, mas desenhámo-lo 
focando-nos nas oportunidades associadas a estes territórios e no papel activo 
que as suas populações podem e devem ter no seu desenvolvimento. 

ana gil (ag): A nossa proposta partiu da ideia de que a participação das 
populações na vida do lugar que habitam é condição essencial para que a 
mudança possa começar a acontecer. O projecto começou por esta dimensão 
participativa, naquilo que chamámos de Assembleias Comunitárias – que são 
espaços colectivos e informais de participação, identificação de problemas, 
discussão de ideias e propostas de soluções. Dessas assembleias resultaram 
algumas ideias que foram depois desenvolvidas na prática, através do 
envolvimento dos vários agentes comunitários, naquilo que chamámos de 
oficinas de capacitação. Nessas oficinas as pessoas foram envolvidas, tentando-se 
valorizar os seus desejos e ideias, estimulando-se a troca de conhecimentos entre 
os habitantes locais e entre pessoas que convidávamos para virem às aldeias 
partilhar e propor novas experiências. 

Nas oficinas aconteceram a preparação e planeamento das iniciativas, onde os 
envolvidos se apoiaram em tarefas comuns, e organizaram-se iniciativas com 
base na partilha de responsabilidades e saberes a diferentes níveis. Algumas 
oficinas desenvolvidas deram origem ao Jornal das Aldeias (que foi construído 
colectivamente pela população das quatro aldeias), à criação de peças de 
bordado e costura (que foram expostas nas aldeias), aos Encontros de Fotografia 
(desenvolvidos em parceria com o MEF – Movimento de Expressão Fotográfica 
de Lisboa e que resultaram em exposições nas aldeias) e aos Mercadinhos do 
Camponês (organizados e geridos pela comunidade local). Foi desta forma que 
chegámos àquilo que chamámos a Festa no Campo. 

A Festa no Campo foram todos os momentos de partilha e apresentação 
pública dos trabalhos que se estavam a desenvolver nas oficinas com a 
comunidade. Esta dimensão de celebração revelou-se de extrema importância, 
pois foi através dela que se reforçou o sentimento de pertença e entreajuda, se 
projectou o território para potenciais novas parcerias, se atraíram visitantes e se 
geraram novas redes de desenvolvimento. 

nl: No fundo aquilo que o Há Festa no Campo/Aldeias Artísticas procurou foi 
inspirar a mudança na forma como olhamos para as aldeias e fazer acontecer 
essa mudança com os vários agentes locais, mas também com todos aqueles 
que acreditaram e quiseram contribuir para este processo participativo e 
comunitário. Depois de quatro anos desde o seu início, pensamos que o projecto 
terá contribuído para parte da solução do problema. Mas temos a noção de que 
existe ainda muito trabalho por fazer para que esta mudança de perspectiva 
tenha repercussões maiores e mais efectivas.
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Encontros de Fotografia nas Aldeias Artísticas
Terceira Pessoa © Há Festa no Campo

O que vos motiva a fazer projectos com a comunidade?

nl: Desde o início da sua actividade, a Terceira Pessoa tem-se caracterizado 
por esse trabalho feito em proximidade e de forma íntima com as pessoas dos 
lugares que habitamos e onde desenvolvemos os nossos projectos. Sempre 
baseámos a nossa acção num trabalho “com” as pessoas, em vez de um trabalho 
“para” as pessoas. E esta mudança de perspectiva tem feito toda a diferença não 
só na forma como o trabalho vem acontecendo, mas também na forma como as 
pessoas se vão ligando e construindo a sua relação com o mesmo. 

ag: Esta dimensão de relação é fundamental no nosso trabalho e o factor 
humano tem uma importância determinante na sua construção. Ao 
envolvermos as comunidades directamente na criação dos nossos projectos, 
estamos também a trazer para os mesmos novas perspectivas, ideias, olhares, 
sensibilidades e questões. Por um lado, sentimos que isso nos provoca enquanto 
criadores e produtores artísticos e culturais, trazendo-nos novas questões e 
desafios que sozinhos dificilmente surgiriam e, por outro lado, sentimos que os 
próprios projectos acabam, de forma muito natural, por ir mais além do campo 
exclusivo da arte, tornando-se parte activa da vida e do quotidiano dos lugares 
onde o trabalho vai acontecendo. É uma dimensão comunitária, política e social 
que emerge daquilo que inicialmente tem um ponto de partida artístico. 

nl: E vão assim acontecendo coisas que são muito difíceis de medir ou 
quantificar, vão-se produzindo subjectividades e partilhando sensibilidades. 
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Há pessoas que começaram a trabalhar connosco quando eram crianças aos 
8-9 anos de idade e que estão hoje ainda connosco passados quase sete anos, 
agora com 15-16 anos de idade. Pessoas que nunca tinham experimentado 
nada relativamente ao universo artístico estão hoje envolvidas de forma regular 
com essa dimensão da vida, considerando-a fundamental para si próprias e na 
relação que vão criando com o outro. É um trabalho em que a arte e a vida se 
misturam efectivamente. Isso interessa-nos bastante e dá-nos uma perspectiva 
de futuro e de um trabalho em progresso que poderá sempre continuar, porque 
existem pessoas a reclamá-lo de forma íntima e colectiva.

Os artistas que participaram no Há Festa no Campo/Aldeias 
Artísticas já tinham tido experiências de tão estreita proximidade 
com uma comunidade? Que mecanismos criaram para facilitar esta 
aproximação?

ag: Alguns dos artistas que participaram no nosso projecto já tinham estado 
envolvidos em experiências comunitárias, mas outros não. No geral, as propostas 
de artistas que nos chegavam para participarem tinham o seu enfoque 
precisamente nessa dimensão de envolvimento comunitário do projecto, ou seja, 
era precisamente isso que os motivava. A selecção das propostas tinha vários 
critérios e foi partilhada sempre com a população.

Num primeiro momento, a equipa de direcção artística e comunitária do 
projecto apresentava as propostas à comunidade, enquadrando-as e discutindo 
com a população quais as que se julgavam ser mais estimulantes para estas 
aldeias em específico. Pensamos que este foi um primeiro mecanismo de 
facilitação: ao ser envolvida nas decisões, a comunidade sentiu que os artistas 
que vinham às aldeias eram também fruto das suas decisões.

Quando os artistas chegavam às aldeias, antes de começarem o seu trabalho, 
faziam sempre uma reunião com a comunidade para se conhecerem e para 
apresentarem a ideia que traziam. Estes momentos revelaram-se também 
muito importantes para que a ligação pessoal entre artistas e população local 
acontecesse de forma efectiva e gerasse uma grande proximidade.  Em alguns 
casos, a população participava directamente na construção da obra e noutros 
casos (dada a complexidade técnica na sua execução) não havia participação 
directa. Mas, mesmo nesses casos, a população envolvia-se acolhendo os artistas 
em suas casas, oferecendo-lhes a estada, a alimentação e apresentando-lhes as 
pessoas, as histórias e os lugares. 

nl: Houve um sentimento de gratidão mútuo. Todos percebiam que estavam a 
fazer parte de uma história em que o todo era bem maior do que as partes. E 
a verdade é que as aldeias são sítios que recebem muito bem quem lá chega, 
sejam artistas ou não. Estes lugares são espaços de proximidade, isso está na sua 
génese e há coisas que nunca se esquecem.
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Visita guiada ao circuito de arte pública das Aldeias Artísticas
Terceira Pessoa © Nuno Leão

O projecto foi promovido pela Terceira Pessoa e pela EcoGerminar, 
que é uma associação de desenvolvimento local. Que papel assumiu 
cada parte?

nl: O Há Festa no Campo/Aldeias Artísticas foi um projecto que nasceu dessa 
visão comum e integrada para o desenvolvimento, ligando as dimensões da arte, 
da comunidade e da sustentabilidade. Um projecto que liga várias dimensões e 
promovido por duas associações cujas naturezas distintas se uniram para que a 
sua acção fosse o mais transversal e integradora possível.

A associação EcoGerminar ficou responsável pela coordenação e gestão 
comunitária do projecto. O seu papel foi determinante no arranque do projecto, 
em termos do diagnóstico da situação em que estas aldeias se encontravam, 
identificando os problemas e desenvolvendo mecanismos de participação da 
população, de forma a juntar as pessoas em torno de processos de decisão 
conjunta e partilhada. Foi a partir destas dinâmicas de diagnóstico e de 
participação que todo o projecto cultural e artístico foi desenvolvido pela 
Terceira Pessoa, que assumiu aqui a direcção de todo o processo artístico e 
comunitário. Num primeiro momento, a EcoGerminar ficou mais responsável 
pela promoção das Assembleias Comunitárias e a Terceira Pessoa focou-se mais 
no desenvolvimento das oficinas de criação e capacitação com a comunidade.

Estas dimensões mais particulares de cada associação promotora foram, de forma 
muito natural, evoluindo até aos momentos da chamada Festa no Campo, que 
no fundo eram momentos de partilha pública de alguns processos que estavam 
a ser trabalhados nas assembleias e nas oficinas. Estes momentos de celebração 
comunitária podiam assumir formas muito diversas: podiam resultar em exposições 
de trabalhos, no lançamento de cada edição do Jornal das Aldeias, nos Mercadinhos 
do Camponês, nos Encontros de Fotografia, no Festival das Aldeias Artísticas... 
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Um dos pressupostos do projecto é o seu efeito multiplicador.  
Que recursos ficaram à disposição de outros agentes e/ou territórios 
que queiram replicar este modelo de intervenção?

nl: O projecto procurou inspirar e transformar o modo como olhamos 
para as possibilidades de desenvolvimento de territórios rurais e de baixa 
densidade populacional. Ao longo do desenvolvimento do trabalho nas 
aldeias, descobriram-se novas formas de aproximação entre pessoas e lugares 
diferentes, no sentido de construir um trabalho em rede que possa valorizar os 
territórios e as suas comunidades. Desenvolvemos, assim, dois recursos principais 
que acabam por funcionar, por um lado, como registo e documentação das 
várias actividades desenvolvidas e, por outro, como forma de disponibilizar os 
processos e metodologias desenvolvidas a outros agentes ou territórios.

O primeiro recurso foi a escrita de um guia de intervenção comunitária para o 
desenvolvimento local, que contém os pontos de partida, fases, metodologias, 
actividades e reflexões do processo do Há Festa no Campo/Aldeias Artísticas. 
Este guia foi desenvolvido pela associação EcoGerminar e acreditamos 
ser uma ferramenta muito útil para que se possa continuar o caminho de 
desenvolvimento local iniciado no nosso projecto, multiplicando os seus efeitos.

O segundo recurso foi o documentário Onde as Oliveiras Crescem os Homens 
Não Morrem, realizado pelo Tiago Moura e pelo Pedro Pires, com produção da 
Terceira Pessoa. Neste documentário, é possível contactar com o projecto de 
uma forma mais próxima, conhecendo as pessoas e os territórios que estiveram 
envolvidos e a forma como o processo foi evoluindo ao longo do tempo e na 
prática. Este objecto tem sido fundamental na disseminação do projecto e dos 
seus resultados. Fizemos várias mostras em vários locais do país, em cidades e 
aldeias, estimulando sempre um diálogo a seguir a cada mostra no sentido de 
continuar a reflectir sobre estas questões com pessoas de outros lugares. 

Quais foram os resultados do projecto?

nl: Os resultados foram vários e estão ligados a princípios estruturais pelos 
quais o projecto se foi orientando. Um desses princípios foi a ideia de que 
“tudo o que é um espaço público pode ser um espaço de oportunidade”. Foi 
trabalhando esta ideia que o projecto começou a olhar para os espaços públicos 
das aldeias e abriu alguns que estavam fechados, como por exemplo as antigas 
escolas primárias, para lá começar a desenvolver actividades regulares com a 
comunidade. Outros edifícios públicos que existiam e estavam ainda abertos nas 
aldeias, mas tinham pouca actividade, começaram a ter um novo movimento, 
servindo como espaços de exposições, de realização de oficinas, de conversas, 
de leituras, de assembleias... E muito importante: as ruas, as praças, os parques 
– esses espaços ao ar livre – acolheram diversas actividades, potenciando-se as 
suas oportunidades e valorizando-os de várias formas.
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Este foi, talvez, um dos primeiros resultados do projecto: potenciar os recursos 
públicos que estão nas aldeias, valorizando-os e descobrindo-os novamente, 
tornando-os atractivos e atraindo visitantes a estes lugares. 

ag: Outro princípio foi a ideia de que “tudo o que se faz num centro urbano 
pode também ser realizado, à escala, numa aldeia”. Esta ideia está ligada a uma 
dimensão activa e integradora de vários domínios na vida de uma comunidade. 
As aldeias começaram a ter um programa de residências artísticas, tendo sido 
realizadas ao longo do projecto cerca de 30 residências de artistas de várias 
disciplinas, como a pintura mural, a fotografia, a música e o cinema. Através 
destas residências, foram criadas várias exposições nas aldeias, houve cinema 
ao ar livre, concertos de música de rua, workshops de arte urbana para idosos 
(projecto Lata 65) e foi criado um circuito de arte pública ao ar livre nas quatro 
aldeias. Esse circuito conta hoje com 18 intervenções de vários artistas de pintura 
mural, num percurso devidamente mapeado e que pode ser visitado, em 
qualquer altura, por qualquer pessoa. E têm chegado muitas pessoas para ver os 
murais e que acabam, assim, por conhecer estas aldeias.

Na dimensão cultural e artística, fizeram-se duas edições do Festival das Aldeias 
Artísticas, que no fundo eram momentos de programação e criação artística 
nas aldeias e que atraíram também muitos visitantes, acabando por ter um forte 
impacto na comunicação social a nível local, nacional e internacional. O Jornal 
das Aldeias teve, ao longo do projecto, sete edições e acabou por divulgar as 
aldeias com um novo olhar sobre as mesmas. Começaram também a realizar-se 
os Mercadinhos do Camponês, espaços privilegiados de desenvolvimento sócio-
económico e geridos pela própria população, onde se escoam os excedentes 
agrícolas de cada um, se comercializa o artesanato ainda feito nas aldeias e se 
expõem alguns produtos inovadores. 

nl: Todas estas actividades e resultados foram fundamentais para que se 
desenvolvessem outros resultados. Falamos do sentimento de pertença que 
estas comunidades foram desenvolvendo e fortalecendo ao longo do projecto, 
da forma como as aldeias começaram a ser faladas pelas melhores razões por 
muitas pessoas dentro e fora destes lugares, da forma como vários agentes 
começaram a trabalhar em conjunto e a construir uma visão comum para o 
desenvolvimento. 

ag: É importante destacar a forma como o principal financiador do projecto, 
a Fundação Calouste Gulbenkian, foi acompanhando de forma próxima o 
desenvolvimento do mesmo. No nosso caso, esta foi talvez a primeira vez em 
que um financiador e parceiro de um projecto acompanhou de forma tão 
próxima o desenvolvimento do trabalho. E julgamos mesmo que deveria ser 
mais vezes assim, por se sentir que todos estão a trabalhar com objectivos 
comuns e os factores humanos e sensíveis – tão importantes em projectos como 
este – podem ser partilhados e experienciados por todos.
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Ana Gil
Terceira Pessoa | Directora artística, criadora e intérprete

É licenciada em Teatro pela Escola Superior de Teatro e Cinema de Lisboa. Trabalhou com vários teatros e 
companhias, como o Teatro Nacional D. Maria II, o Teatro da Trindade, a Culturgest, a Casa Conveniente e o 
Teatromosca. Em 2012, fundou a Terceira Pessoa Associação, onde tem assumido a direcção artística e criado 
espectáculos com equipas profissionais e com o envolvimento de várias comunidades. Aí criou os espectáculos 
Kurt Cobain, Hey You, Inscrição, Mãos Pensantes ou Manual de Pensar, Primeira Infância, The Old Image 
of Being Loved e Aqui é Sempre Outro Lugar. Desde 2014, colabora com o serviço educativo do Cultura Vibra 
Castelo Branco, tendo desenvolvido oficinas com vários tipos de públicos. Entre 2014 e 2016, assumiu a direcção e 
produção artística do Há Festa no Campo/Aldeias Artísticas, um projecto de desenvolvimento das aldeias através 
de práticas artísticas.

Nuno Leão
Terceira Pessoa | Director artístico, criador e intérprete

É licenciado em Teatro pela Escola Superior de Teatro e Cinema de Lisboa. Trabalhou com vários teatros e 
companhias, como os Artistas Unidos, o Teatro Nacional de São Carlos, o Teatro Praga e a Ajidanha, entre outros. 
Em 2012, fundou a Terceira Pessoa Associação, onde tem assumido a direcção artística e criado espectáculos 
com equipas profissionais e com o envolvimento de várias comunidades. Aí criou os espectáculos Kurt Cobain, 
Hey You, Inscrição, Mãos Pensantes ou Manual de Pensar, Primeira Infância, The Old Image of Being Loved e 
Aqui é Sempre Outro Lugar. Desde 2014, tem começado a estar envolvido em projectos fotográficos, dos quais se 
destacam Filosofia da Paisagem, Inside/Outside e Dizer Adeus às Coisas. Entre 2014 e 2016, assumiu a direcção e 
produção artística do Há Festa no Campo/Aldeias Artísticas, um projecto de desenvolvimento das aldeias através 
de práticas artísticas.

Contactos
www.terceirapessoa.pt
terceirapessoa2012@gmail.com

http://www.terceirapessoa.pt 
mailto:terceirapessoa2012@gmail.com
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Uma Biblioteca  
Fora de Si
Dora Barradas
Biblioteca Municipal Dr. Estanco Louro,  
São Brás de Alportel

Posto da biblioteca no jardim
© Biblioteca Municipal de São Brás de Alportel
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A Biblioteca Municipal de São Brás de Alportel saiu para “fora de 
si” e os são-brasenses podem encontrá-la, entre outros locais, nos 
cafés, nas escolas, no mercado, nas piscinas municipais ou, até, 
à porta de casa. Que projectos são estes e porque sentiram a sua 
necessidade?

Começou tudo com dois projectos – o Livros Sobre Rodas e o Biblioteca Fora de 
Si – financiados pela Fundação Calouste Gulbenkian. São projectos de promoção 
da leitura, pontualmente complementados por actividades culturais e de 
animação da leitura, que são programadas de acordo com os perfis do público.

O Livros sobre Rodas é um projecto itinerante feito com recurso a uma carrinha 
e inclui duas vertentes: a Biblioteca Itinerante Infantil, que vai às escolas, e a 
Biblioteca Itinerante para Adultos, que vai aos locais mais afastados do centro 
urbano e procura os seus públicos nos centros de dia, nas associações, nos 
cafés ou noutros locais de convívio e encontro. Este projecto começou com a 
itinerância para o público infantil, em 2005 e 2006, e procurava contrariar a 
crescente “escolarização” da leitura, permitir a livre escolha de livros, motivar para 
a leitura por prazer e fomentar a leitura em contexto familiar. Mais tarde, surgiu a 
vertente para adultos.

Contudo, ao verificarmos que os hábitos de leitura se desenvolviam muito 
lentamente e que o cerne deste problema estava nas famílias, iniciámos em 
2009 o Biblioteca Fora de Si. Queríamos promover a leitura e a criação de 
comunidades de leitores entre os adultos residentes no concelho de São Brás 
de Alportel, cujo ritmo de vida profissional dificulta um contacto assíduo com 
a biblioteca municipal – na maioria dos casos, os seus horários de trabalho 
coincidem com o nosso horário de funcionamento. Com este projecto, 
queríamos aproximar e dar a conhecer as colecções existentes na biblioteca, 
facilitar o acesso e o empréstimo a partir de locais (postos fixos) espalhados pela 
vila. Os postos são locais públicos para a colocação de livros, onde os leitores 
podem escolher um livro, tendo somente de registar o seu nome e contacto no 
caderno de empréstimos. Começámos com postos em cafetarias e pastelarias 
(Café com Livros) e fomos alargando o projecto para diferentes espaços 
públicos, municipais e particulares, escolhidos de acordo com a circulação e a 
diversificação de públicos. 

No ano passado [2017] surgiu um novo projecto, o Biblio Expresso. Este projecto 
consiste na entrega de livros “em mão” pelos técnicos da biblioteca, num local 
combinado com o leitor (na sua casa, nos postos fixos da Biblioteca Itinerante 
para Adultos ou noutro local da sua conveniência). Os leitores podem requisitar 
os livros online, por email ou por telefone. Este projecto surgiu como uma 
evolução natural do Biblioteca Fora de Si, porque nos vimos confrontados com a 
não devolução de livros que estavam nos postos fixos. Por outro lado, é também 
uma forma de operação que nos permite personalizar o atendimento de acordo 
com os diferentes perfis dos leitores. 
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Biblio Expresso
© Biblioteca Municipal de São Brás de Alportel

O que vos motiva a fazer estes projectos?

Motiva-nos a criação de uma comunidade de leitores assíduos e uma maior 
acessibilidade por parte de todos à literatura, à leitura por prazer ou à leitura 
para trabalho e investigação – em suma, queremos proporcionar a todos o 
maior contacto possível com a leitura e a informação. Acreditamos que estamos 
a contribuir para a criação de momentos de lazer e de entretenimento, mas 
também para elevar os níveis de literacia sobre saúde, educação dos filhos, 
preservação do ambiente, cidadania responsável, alimentação saudável, e 
desenvolvimento pessoal e espiritual. E achamos que uma biblioteca “fora de si” – 
que funciona ao ritmo de cada leitor, que vai à porta da sua casa ou que aparece 
nos seus locais de lazer – é a metodologia adequada à nossa comunidade. 

Qual tem sido o impacto desta estratégia?

Tem sido muito positivo, em várias frentes: o surgimento de novos leitores, que 
nunca tinham frequentado a biblioteca municipal; o aumento progressivo dos 
pedidos de empréstimo dos adultos; a criação de grupos de leitores, que reúnem 
vários membros da mesma família; e a expansão da leitura nas zonas rurais do 
concelho. Diria que, no global, assistimos a uma integração mais profunda da 
biblioteca municipal na comunidade local. 
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Posto da biblioteca nas piscinas municipais
© Biblioteca Municipal de São Brás de Alportel

A que outras conclusões têm chegado?

A análise dos registos de empréstimo demonstra a existência de um elevado 
número de leitores fidelizados, que solicitam determinados géneros literários e 
que fazem pedidos especiais sobre determinados autores, colecções ou assuntos. 
Verificámos também que alguns leitores frequentam simultaneamente vários 
postos de leitura e também solicitam títulos específicos por telefone ou email. 
No entanto, a maioria destes leitores adultos não frequenta as nossas actividades 
culturais devido ao ritmo de vida. 

A novidade, a facilidade de empréstimo/devolução e os horários são os principais 
atractivos para os leitores da zona urbana. Nas zonas rurais a adesão foi superior 
ao que inicialmente previmos e as temáticas solicitadas são muito diferentes das 
da zona urbana. Os leitores da zona rural não exigem novidades, mas exigem 
temas muito específicos ligados à sua mundividência. Para dar resposta a estes 
novos pedidos, tivemos de adquirir títulos de periódicos e agregar títulos do 
nosso Fundo Local à colecção disponível para empréstimo, de modo a oferecer 
autores algarvios e obras sobre agricultura, jardinagem, trabalhos manuais, 
etc. Queremos que este “abrir de portas” à comunidade se intensifique e se 
concretize de formas mais diversificadas, proporcionando um maior e melhor 
acesso à informação.
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Biblioteca Itinerante para Adultos
© Biblioteca Municipal de São Brás de Alportel

Que dificuldades têm sentido neste processo?

Temos sentido algumas. Como já referi, o roubo e a não devolução de alguns 
títulos, em particular de novidades editoriais, é um problema. Depois há outros, 
como a danificação de livros – em particular os livros infantis –, a devolução 
atrasada, a dificuldade de contacto atempado com os leitores, e a complexidade 
de controlo da colecção. No entanto, apesar destas dificuldades, há um lado 
positivo com conquistas inestimáveis: o fácil acesso aos livros, em particular às 
novidades, fez aumentar de forma muito acentuada o número de leitores, a 
aproximação de novos leitores à biblioteca e a sua fidelização.

Este sair de portas traz novos desafios à mediação da leitura?

É evidente que sim. O sair de portas fez com que os técnicos da biblioteca 
tivessem de implementar novas metodologias de trabalho, novas formas 
de estar e de comunicar, e novas formas de mediar a leitura. Por exemplo, 
procurou-se diversificar os meios de comunicação entre a biblioteca e os leitores, 
nomeadamente através de cartazes afixados nos postos de leitura, do envio 
mensal de uma folha informativa por email e, também, pela utilização de uma 
página da biblioteca no Facebook. Agora, com o Biblio Expresso esse contacto 
ainda é mais próximo.

Nos jardins, já realizamos a Hora do Conto – uma actividade de leitura ou 
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de narração de contos – a partir dos livros para empréstimo domiciliário. 
Nos meses de Verão, depois da hora de fecho da biblioteca e sempre que 
podemos, abrimos um posto no jardim por algumas horas. Na zona serrana, 
mais envelhecida e ainda com uma taxa de analfabetismo forte, associamos à 
actividade de empréstimo momentos de leitura de poemas, contos, notícias de 
jornais e revistas, recolha etnográfica, ateliers de bordados e sessões culturais em 
torno da música e da arte de narrar, com o propósito de criar laços entre estes 
leitores e a biblioteca.

Continuamos sempre à procura de novas metodologias de promover a leitura 
que se reflictam em resultados positivos na nossa comunidade. O desafio 
permanente é junto das famílias e das suas crianças, pois são aqueles que têm o 
potencial para vir a ser “leitores criativos”.

Livros sobre Rodas
© Biblioteca Municipal de São Brás de Alportel

Qual tem sido o impacto do Biblio Expresso?

O Biblio Expresso ainda está no seu início. No entanto, parece estar a resultar. 
Oferece-nos maiores garantias dos empréstimos feitos e das suas devoluções. 
Parece-nos ser a solução mais adequada para os leitores com limitações de 
acesso (tempo limitado, impossibilidade de deslocação à biblioteca ou outras). 
Também acaba por estreitar os laços entre os leitores e a biblioteca através de 
uma entrega que é personalizada – sendo feita por um dos técnicos da biblioteca 
“em mão” ao leitor, sempre se trocam informações de conhecimento mútuo que 
podem facilitar a escolha de obras ou autores. 
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Posto da biblioteca no mercado municipal
© Biblioteca Municipal de São Brás de Alportel

Actividade de animação da leitura
© Biblioteca Municipal de São Brás de Alportel
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Num território tão turístico como o Algarve, também têm 
considerado os leitores estrangeiros na vossa estratégia?

Estamos agora a considerar isso de uma forma mais consistente, 
nomeadamente com a implementação de um projecto chamado Book Point 
que irá englobar várias das bibliotecas do Algarve – Faro, Silves, Portimão, 
Albufeira, a nossa em São Brás de Alportel, se possível todas as bibliotecas da 
rede pública. É um projecto que visa o acesso rápido, livre, fácil e simples, de 
qualquer cidadão residente ou turista, a livros em várias línguas. Pode levar, 
trazer ou trocar por outro. A Biblioteca Municipal de Silves, que foi pioneira desta 
modalidade, mostrou que é uma boa prática e estamos agora a fazê-lo como 
um projecto colectivo no Algarve. 

Dora Barradas
Biblioteca Municipal Dr. Estanco Louro (São Brás de Alportel) | Coordenadora de animação

Nasceu no Alentejo e foi no interior algarvio que iniciou carreira no campo do desenvolvimento local. Em 1989, fez 
estágio de agente de desenvolvimento em São Brás de Alportel e, no ano seguinte, iniciou funções no pelouro da 
juventude, cultura e educação desse município. Durante as últimas duas décadas, tem desenvolvido trabalho nas 
áreas da cultura e da educação. Desempenhou funções como secretária da vereação, adjunta da presidência e, 
actualmente, encontra-se em funções no pelouro da educação e como coordenadora de actividades na biblioteca 
municipal. Acredita que a melhor “matéria-prima” que se tem para trabalhar são as pessoas e é sempre com as 
pessoas da comunidade que gosta de desenvolver projectos e actividades.

Contactos
www.cm-sbras.pt
dora.barradas@cm-sbras.pt

http://www.cm-sbras.pt
mailto:dora.barradas@cm-sbras.pt
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O olho do  
furacão a girar
Henrique Amoedo
Dançando com a Diferença, Funchal

Road, projecto desenvolvido em parceria com o Teatro Viriato
Dançando com a Diferença © Carlos Fernandes

 
O que é a Dança Inclusiva?

Primeiramente, para mim é um conceito, uma área de investigação, uma das 
áreas do saber. Na dissertação de mestrado que escrevi e que foi publicamente 
defendida no ano de 2002, apresentei este conceito, sob a orientação da Prof.ª 
Dr.ª Elisabete Monteiro da Faculdade de Motricidade Humana. Um conceito 
como este é algo que surge em determinado contexto e por diferentes motivos. 
Para que possamos compreendê-lo melhor, para além de somente lermos a sua 
definição, temos de recuar um pouco na história, a uma altura ainda anterior à 
minha chegada a terras lusas. 
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No Brasil, na década de 90 do século passado, surgiram inúmeros trabalhos de 
dança onde participavam, maioritariamente como intérpretes, pessoas com 
deficiência. Diferentes denominações podiam ser encontradas, muitas vezes dentro 
do mesmo estado brasileiro. No Rio de Janeiro, conheci grupos que intitulavam 
o seu trabalho de “Dança em Cadeira de Rodas” e “Dança para Cadeirantes”. Em 
São Paulo, “Dança sobre Cadeiras de Rodas” e “Dança para Pessoas Portadoras 
de Deficiência”. No Rio Grande do Norte, “Dança Integrada” e por aí fora. 

As nomenclaturas eram inúmeras, mas os objectivos destes trabalhos, em sua 
grande maioria, estavam muito próximos e versavam sobre a necessidade de 
integrar as pessoas com deficiência no universo artístico. Para conseguir fazê-lo, 
também havia a necessidade de fazer com que o público, de uma forma geral, se 
tornasse aos poucos capaz de compreender que pessoas com corpos diferentes 
daqueles que ajudaram a formar o estereótipo do que é um bailarino ou uma 
bailarina também podiam estar em cena.

Vivenciar este movimento de dentro, estar no “olho do furacão” ajudando-o a 
girar, através da primeira companhia que criei e que dirigia naquela altura, a 
Roda Viva Cia. de Dança, foi muito rico. Uma oportunidade extraordinária que 
me ajudou a construir as bases humanas, teóricas e metodológicas, onde está 
assente o trabalho que desenvolvo até hoje. É importante ainda referir que 
o surgimento e a maior visibilidade pública de diferentes coletivos de dança 
naquela altura era algo segmentado, estimulado e apoiado – em grande parte 
das vezes – por instituições e/ou movimentos sociais ligados às questões da 
deficiência e ainda do universo das artes para (ou com) pessoas com deficiência. 
O Very Special Arts Brasil teve um importante papel em todo este processo. 

A inclusão destes grupos nas programações regulares de teatros e festivais 
– eventos que chamamos hoje em dia de “não segmentados”, porque não 
programam apenas artistas com deficiência – só aconteceu depois de muito 
trabalho e conquistas sociais. Na verdade, este é um processo que ainda está 
em curso. No final da década de 80 e início dos anos 90 do século passado, no 
Brasil ainda era pouco difundido o conceito de inclusão social e os processos 
educativos e terapêuticos tinham como modelo de intervenção as teorias da 
integração social. 

No quotidiano do trabalho na Roda Viva Cia. de Dança, questões do universo 
da deficiência e da dança nos acompanhavam em todos os momentos. 
Circulávamos, eu e os que fizemos a Roda Viva Cia. de Dança, naturalmente entre 
estes “dois mundos”, mas sempre com o desejo de conquistar novos direitos, 
novos espaços. No fundo, com o desejo de que todos pudéssemos ter melhores 
condições de vida, conquistadas através da arte de dançar.

O que andamos a fazer? Porque fazemos este trabalho? Onde queremos 
chegar? Qual é o nosso espaço no universo das questões que povoam a vida das 
pessoas com deficiência? Qual o nosso espaço na dança? Essas eram algumas 
das dúvidas que povoavam as nossas cabeças, em inúmeros momentos de 
autoquestionamento naquela altura. Não sei se mudaram muito. 
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Todas estas (e muitas outras não mencionadas) memórias e vivências ajudaram-
nos a, posteriormente, apresentar o conceito de Dança Inclusiva. Hoje, como 
costumam dizer no Brasil, é um conceito que “pegou”. É utilizado por várias 
pessoas e instituições, muitos reconhecem-no e sabem em linhas gerais o que 
quer dizer, mas poucos compreendem o que realmente está na sua base, na 
história da sua génese. Conceitos e formas de estar da dança e da inclusão 
devem caminhar conjuntamente com a ética para que a Dança Inclusiva – 
aquela que tem a ver com a nossa forma de trabalhar e que internamente 
chamamos de “a original” – possa acontecer. 

E, no final, a resposta que seria a mais óbvia e fácil: podemos chamar Dança 
Inclusiva àqueles trabalhos que incluem pessoas com e sem deficiência, onde 
os focos terapêuticos e educacionais não são desprezados, mas a ênfase 
encontra-se em toda a elaboração e criação artística. Este conceito, aquando da 
sua criação, já demonstrava a sua intenção de transitoriedade. Quando bailarinos 
com corpos diferentes forem aceites em todas as companhias de dança por suas 
qualidades artísticas e estas não forem mais alvo de tantos estudos, atitudes 
incrédulas e/ou de condescendência dúbia, pensamos que teremos cumprido 
o nosso papel em busca de uma real inclusão destas pessoas no universo da 
dança e, nesse momento, o termo Dança Inclusiva poderá ser desprezado, 
ficando somente para os registos históricos – sintoma de plena aceitação da 
unicidade na diversidade pois de bailarinos se trata, que dançam “com o corpo” 
e não “apesar do corpo”. Sabemos hoje que tal conceito conseguiu trazer uma 
uniformização na denominação deste tipo de trabalho. 

Endless, projecto de dança na comunidade
Dançando com a Diferença © Júlio Silva Castro
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O que vos motiva a fazer este trabalho?

Motiva-nos a amizade e os sorrisos com que somos recebidos a cada dia, no 
escritório, nas aulas ou nos espetáculos. Motiva-nos saber que a Dança Inclusiva 
faz parte de nós, quase como um órgão vital. Saber que o nosso trabalho 
interfere positivamente na vida de muitas pessoas, que é algo capaz, de alguma 
forma, de dar voz aos diferentes intervenientes que compõem as várias fases do 
nosso trabalho. Saber que famílias inteiras passam a ver os seus membros com 
deficiência como seus reais membros e não como pessoas que só necessitam 
de favores e de cuidados. A possibilidade de descobrir, a cada dia, o que há de 
melhor nas pessoas com quem trabalhamos. 

Às vezes, pelo caminho, também descobrimos o que há de menos bom, algo 
que num primeiro momento pode parecer negativo, mas que em muitas 
ocasiões depois se torna positivo. Motiva-nos também a possibilidade de 
conhecer os processos criativos de outros artistas e com eles poder construir 
novas obras, sejam elas criações coreográficas, filmes, fotografias, instalações, 
enfim, novos produtos artísticos. Motivante ainda é quando estes artistas levam 
para o seu quotidiano parte das experiências que tiveram connosco, incluindo 
no seu trabalho pessoas com deficiência ou as bases do conceito da Dança 
Inclusiva.

Passaram 17 anos desde que criou o Dançando com a Diferença. 
O vosso trabalho é publicamente reconhecido por ter mudado a 
visão que o sector cultural português tem sobre as pessoas com 
deficiência. O que mudou?

Mudou o respeito, primordialmente. Percebemos que as pessoas acreditam e 
valorizam o nosso trabalho, sejam elas especialistas da área, o público em geral e 
até as pessoas mais próximas, familiares e amigos, por exemplo. Valorizam aquilo 
que levamos à cena, mas também valorizam todo o trabalho feito no âmbito 
do desenvolvimento global de todos os que connosco trabalham no elenco de 
intérpretes e/ou nas ações de cariz mais educacional. Actualmente, os nossos 
pares – e só podermos nos nomear desta forma já é uma mudança enorme – 
valorizam a heterogeneidade do nosso elenco, julgando que esta pode ser uma 
mais-valia ao invés de uma dificuldade.

E o que falta mudar?

Faltam muitas coisas. Insatisfeito crónico que sou, sempre acho que há 
novos passos a dar. Há sempre mudanças que podem ser benéficas. Falta 
conseguirmos reunir condições para poder levar o nosso trabalho a mais pessoas, 
em diferentes locais. Mas, num âmbito mais lato, há outras necessidades. 

Ainda há vazios legais, por exemplo. Temos intérpretes que dançam connosco 
há 17 anos. Participaram em criações de importantes coreógrafos portugueses, 
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tiveram inúmeras horas de aula, com os mais variados professores, durante todos 
estes anos. Muitos deles tiveram um percurso académico irregular e os seus 
níveis de formação são baixos. Sabiam que não há hipóteses de reconhecimento 
académico de tudo o que aprenderam até hoje? Há que pensar o estatuto 
profissional dos artistas com deficiência. Falta ainda pensar na acessibilidade 
física dos teatros também para os artistas e não somente para o público. Para 
conseguirmos mudar estes aspectos, temos de continuar a trabalhar. Temos de 
sensibilizar o público, directores de teatros e/ou festivais e a classe política. E 
temos, principalmente, de pensar na capacitação profissional dos artistas com 
deficiência. Aos poucos lá chegaremos.

No documentário Dançando com a Diferença – Road, o coreógrafo 
Paulo Ribeiro, na altura director do Teatro Viriato, caracteriza a 
relação do Henrique com os intérpretes com deficiência como 
sendo uma “abordagem de normalidade”. Como definiria o seu 
método de trabalho? 

Percebo muito bem o que o Paulo Ribeiro quis dizer naquele momento. Esta 
é uma das características do nosso trabalho, que salta aos olhos dos nossos 
convidados e acho que talvez seja uma das mais importantes. 

Esta “abordagem de normalidade” é o que é. Estamos ali, no Dançando com 
a Diferença, para fazer o melhor que conseguimos e isso vale para todos. Não 
há condescendências dúbias, não há meias palavras, não há que se tratar os 
intérpretes com deficiência como se fossem algo menor ou maior. São pessoas 
que devem compreender as regras para poder contestá-las, devem assumir 
as suas responsabilidades. Enfim, devem ser preparadas para assumir os seus 
papéis sociais e efetivamente fazê-lo, para que não sejam postas de fora de uma 
sociedade que a todo o momento demonstra que não as quer como membros 
integrantes.

Há que descobrir conjuntamente onde estão as capacidades dos nossos 
intérpretes com deficiência, onde estão as capacidades daqueles que não têm 
deficiência e ter muito bem claro que, nesta relação, só a partir da descoberta 
das capacidades individuais é que poderemos construir algo diferente juntos. 
A noção de “anormalidade” é algo com que as pessoas com deficiência vivem 
todos os dias, desde que nasceram. Apesar dos inúmeros avanços, a sociedade 
está organizada de uma forma que prova a todo o momento o quanto as 
pessoas com deficiência estão desenquadradas deste meio. É como se não 
fossem adequadas ao espaço e às normas sociais. O sentido de inadequação, de 
anormalidade, existe e não é no Dançando com a Diferença que reforçaremos 
as sensações que daí advém. Procuramos fazer exatamente o contrário. Daí a tal 
“abordagem de normalidade”, como disse o Paulo Ribeiro, acho!
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Henrique Amoedo
Dançando com a Diferença © Júlio Silva Castro

Muitas vezes os resultados são impressionantes, mas os números 
não são a melhor forma de os exprimir. São confrontados com isto? 

É uma questão muito pertinente, sem dúvida alguma. Os números são a forma 
mais sintética e clara de demonstração de resultados e realmente, em muitos 
momentos, não são capazes de expressar todos os resultados de determinados 
projectos. Sabemos que não devemos lutar contra os números nem transformar 
aspectos qualitativos unicamente em dados quantitativos. Muitas vezes, quando 
os dados quantitativos parecem insuficientes para “contarmos a história” de um 
projecto, inserimos, conjuntamente com estes, dados qualitativos.

A transformação de dados quantitativos em dados qualitativos é uma das 
estratégias que utilizamos. Imaginemos, por exemplo, que no âmbito de um 
projecto que incluía cinco pessoas, duas desistiram por questões de saúde e 
uma por incapacidade dos pais a apoiarem na organização logística. Teremos, 
muito provavelmente, numa demonstração quantitativa de resultados algo que 
pode não espelhar os ganhos de cada um dos participantes. Quantitativamente 
teremos: três desistiram e duas chegaram ao final. Podemos, neste caso, 
nos centrar somente na apresentação de dados qualitativos das conquistas 
individuais dos dois que chegaram ao fim do projecto. Para além disso, podemos 
ainda incluir outros dados fracionados como, por exemplo, as conquistas 
e dificuldades dos que desistiram, aspecto que pode ainda nos ajudar na 
compreensão do processo que os levou à decisão de desistir.
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Que conselhos daria a quem se quer iniciar na criação artística 
inclusiva?

Primordialmente, que o fizesse porque vê nesta forma de intervenção a 
possibilidade de gerar mudanças artísticas, culturais e sociais. Depois, saber que 
cada pessoa é um universo e que é sempre preciso estarmos atentos a todos 
os sinais, para corrigirmos a rota quando, por qualquer motivo, começarmos 
a nos distanciar do objetivo inicialmente traçado. Por fim, é preciso reunir 
conhecimentos teóricos e práticos de diferentes áreas, tanto das áreas artísticas, 
quanto das áreas educativas, sociais e médicas. Cada um de nós é um universo 
e são muitos os caminhos e as estratégias necessárias para se chegar ao nosso 
interior, para depois podermos chegar ao interior do outro.

Henrique Amoedo
Dançando com a Diferença | Director artístico, investigador e coreógrafo

É licenciado em Educação Física e Desportos, especialista em Consciencialização Corporal, mestre em 
Performance Artística (dança) e, actualmente, doutorando em Motricidade Humana (dança). Trabalha há cerca 
de 25 anos no âmbito da Dança Inclusiva, um conceito que apresentou pela primeira vez na sua dissertação de 
mestrado, em 2002. Começou a trabalhar com Dança Inclusiva no Brasil – entre 1994 e 1999, em Natal (Rio Grande 
do Norte) e, em 1999, em Diadema (São Paulo). Desde 2001, encontra-se radicado na Madeira, onde criou e dirige 
o grupo Dançando com a Diferença. Enquanto director artístico e gestor cultural, tem como premissa as positivas 
transformações sociais e estéticas que podem ser geradas pela inclusão, no universo artístico, de populações 
socialmente excluídas. É também professor, formador e assessor de instituições públicas e privadas.

Contactos
www.danca-inclusiva.com
direcao@danca-inclusiva.com

http://www.danca-inclusiva.com
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O trabalho com 
comunidades  
é fresco todos  
os dias
Ana Bragança e Ricardo Baptista
ondamarela, Guimarães

Orquestra Fervença, Bragança
ondamarela © Francisco Santos
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Quem é a ondamarela e qual é a sua missão?

ricardo baptista (rb): A ondamarela é uma empresa que se inspira nas pessoas 
e nos lugares para desenvolver projectos artísticos, sociais e educativos. Surgimos 
como resposta a convites cada vez mais regulares para estudarmos territórios e 
comunidades e concebermos projectos artísticos que contribuíssem para a sua 
valorização. Acreditamos que a criação de novas abordagens aos lugares e à sua 
cultura, assim como a promoção da participação efectiva das populações na 
actividade artística, são a chave da produção e disseminação de conhecimento e 
reflexão, essenciais à democracia.

ana bragança (ab): Temos trabalhado com uma grande diversidade de 
organizações – municípios, museus, teatros, centros culturais, capitais europeias 
da cultura, fundações, escolas, direcções regionais, agências de desenvolvimento, 
Comunidades Intermunicipais e empresas. A nossa acção espalha-se por muitas 
áreas de interesse: temos desenvolvido espectáculos de palco, concertos, filmes, 
oficinas, festivais, jogos e objectos de mediação cultural, residências artísticas, 
tertúlias, actividades para serviços educativos.

Têm desenvolvido projectos de criação artística com comunidades 
de diversos territórios. O que vos motiva a fazer este tipo de 
trabalhos e qual é a vossa abordagem?

rb: Abordamos sempre estes projectos como novas criações artísticas, de base 
colaborativa. São obras criadas a partir das ideias, das rotinas, dos problemas e 
das alegrias dos participantes. O que nos motiva é a criação, o desenvolvimento 
de um objecto artístico, mas o material para esse objecto são as pessoas de 
uma dada comunidade, de um lugar. Isso é que é especialmente entusiasmante. 
Esse objecto acaba por ser muito identificativo daquelas pessoas, daqueles 
problemas, daqueles lugares. O trabalho com comunidades é fresco todos os 
dias, é inesperado, é estimulante.

ab: A abordagem é sempre a de dar voz aos participantes, criando espaços e 
momentos em que os seus contributos possam ser usados na construção de 
um todo. Normalmente é preciso começar com contributos muito simples, que 
demonstrem que todos podem ser úteis ao projecto, mas depois evoluímos para 
reflexões mais sofisticadas, que por vezes implicam mais discussão e análise. 
Insistimos nesse exercício de imensas formas, até conseguirmos perceber para 
onde nos levam os seus resultados.
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Som. Sim. Zero, Açores
ondamarela © Carlos Brum Melo

Que marcas esperam deixar nessas comunidades?

rb: Primeiro, pretendemos criar essa ideia de comunidade. “A comunidade 
é o sentimento de nós” e muitas vezes trabalhamos com pessoas que nunca 
estariam no mesmo palco se não fosse pelo projecto, que vêm de sítios muito 
diferentes, no que diz respeito à arte e à participação cívica, que não fazem parte 
dos mesmos círculos. Normalmente, chegamos ao fim uma família.

ab: Por outro lado, acreditamos profundamente que é através da arte, da cultura, 
que grande parte dos problemas se põem a nu, se discutem, se trabalham. 
E quando discutimos com toda a gente, com um grupo que é altamente 
inclusivo, de que todos podem fazer parte, deixamos sempre várias camadas 
de informação dentro das nossas cabeças; e as coisas mudam, há preconceitos 
que são ultrapassados, há novas perspectivas de vida e portas que se abrem, há 
histórias de mudanças radicais de vida depois de alguns desses projectos.

rb: Até há problemas individuais que se resolvem… 

Recordam-se de alguma dessas mudanças? 

ab: Já nos aconteceu muitas vezes encontrar pessoas um bocadinho perdidas, 
que vêm parar àquele projecto de comunidade e se entusiasmam tanto que 
descobrem vocações, por exemplo. A quantidade de pessoas que trabalharam 
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connosco e que se inscrevem no Curso de Animadores da Casa da Música, 
por exemplo, na perspectiva de trabalharem com o Tim Steiner, e que hoje já 
dinamizam projectos nas suas comunidades... Ou aquele senhor que apanhava o 
autocarro todos os dias para ir ao ecrã gigante do município ver os 15 segundos 
em que aparecia o espectáculo em que tinha participado... Dizia acerca desse 
espectáculo numa entrevista: “Foi como se o mundo se abrisse ali!”...

rb: Há uns tempos, fui convidado para uma entrevista numa rádio local de 
Estarreja. A entrevistadora, extremamente simpática, confessou-me que tinha 
participado num projecto que coordenei para a Guimarães 2012 Capital Europeia 
da Cultura e que isso lhe tinha mudado a vida. Agora fazia rádio, tinha um grupo 
de teatro, acreditava em imensas coisas que até aí não lhe tinham passado pela 
cabeça. É um bocadinho intenso, nem sei o que dizer.

Que tipo de implicação esperam das entidades que vos convidam a 
desenvolver estes projectos?

ab: Há algumas variantes: por um lado, há entidades que já trabalham a 
mediação com as suas comunidades, já têm as rotinas de participação oleadas 
e processam os contactos de forma já orgânica e natural. Os serviços educativos 
têm por vezes os canais de comunicação já abertos e nós partimos desse 
trabalho e procuramos aumentar a sua abrangência e impacto. Nesse caso, o 
trabalho inicial é partilhado e as entidades são uma ajuda muito importante. 
Outras vezes, as entidades não têm grande contacto com as comunidades 
que pretendemos envolver ou não as conhecem bem. Aí, há que fazer um 
levantamento de pessoas e grupos que nos levem a outras pessoas e grupos.

rb: Aí há, por vezes, a questão política. Algumas comunidades são mais 
interessantes do que outras para os poderes políticos circunstanciais e, por isso, 
somos encaminhados para grupos um bocadinho bidimensionais, sem grande 
contraditório. 

ab: Quando assim é, tentamos escarafunchar mais, procurar mais pessoas, outras 
pessoas, para termos real diálogo, opiniões e perspectivas diferentes, para se 
poder falar de tudo. Também depende do tempo que temos para desenvolver 
os projectos: Em Malta ou em Bragança (projectos Mewga Muzika e Fervença), 
como são projectos de muitos meses, podemos ir além dos contactos indicados 
inicialmente, descobrindo mais gente, embrenhando o projecto na cultura local 
e percebendo melhor os processos e rotinas.
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Ode to Joy – a Citizens Orchestra, Malta
ondamarela © Ana Bragança

Quer dizer que no vosso trabalho procuram um “confronto” 
saudável de ideias e visões? Como o fazem?

rb: Esse “confronto” surge, mas não é muito frequente ou intenso. Não o 
provocamos, o que fazemos é pôr as ideias de todos em cima da mesa e 
naturalmente há diferenças de perspectiva, de opinião, e nós não fugimos à 
discussão. E como vimos de fora das comunidades, normalmente toleram-nos as 
intromissões e a quebra de tabus... 

ab: O tema é sempre identificativo da comunidade, porque o que procuramos 
é o que é único e específico dessa comunidade. Pode ser a comida, a rotina ou 
a relação daquela comunidade com um património qualquer. E depois é deixar 
correr a criação. Em Ílhavo, porque o projecto já leva cinco anos, já trabalhámos 
imensos temas: o farol da barra, no ano passado, pôde transformar-se numa 
peça musical com ritmos de código morse, refrões com lengalengas inventadas 
a partir das histórias místicas do farol, e de relatos de naufrágios, de salvações e 
de saudades, que acabam em canções ou poemas... Nem sempre o conteúdo 
final é directo. Por vezes, vamos parar a sítios muito longínquos...
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Tim Steiner, compositor e maestro, que dirige vários dos vossos 
projectos, disse que a função de um artista é inspirar a cultura e que 
uma das melhores formas de o fazer é comprometendo as pessoas 
no processo de criação. Claramente, o vosso trabalho gera este 
processo de compromisso. Depois de o concluírem, o que esperam 
que as entidades locais façam para que esse potencial de relação, 
entre a comunidade e a prática artística, não desvaneça?

ab: Antes de mais, a continuidade destes processos. Somos muitas vezes 
protagonistas de projectos curtos que deixam nas pessoas uma incrível vontade 
de criar e de participar, e que acabam por não ter qualquer continuidade. 
Connosco ou com quaisquer outros artistas, estes processos devem existir em 
regularidade, com uma certa frequência. Destacam-se facilmente os municípios 
que promovem este tipo de aproximação de forma regular, pois encontramos 
populações informadas e dedicadas, orgulhosas da sua cultura e com vontade 
de melhorar, com um sentido crítico apurado e um papel muito mais activo nas 
escolhas da sua comunidade. Por vezes, quando isto não acontece, as marcas são 
graves, cria-se um vazio que pode afastar as pessoas de vez.

rb: Outra coisa muito importante é o pensamento, a discussão. Somos muitas 
vezes confrontados com entidades que não produzem qualquer tipo de 
reacção ao nosso trabalho, que evitam ter de o discutir ou criticar ou que não 
fazem o mínimo esforço para o entenderem. Já promovemos momentos de 
reflexão muito interessantes, que pretenderam envolver participantes, artistas e 
entidades, sendo que as entidades, raramente participam.

E também é isso que está no centro do trabalho do Tim Steiner, o pensamento. 
O Tim é um artista inspirador, que nunca pára de se questionar e de nos provocar 
novos desafios. Defende sempre um projecto artístico acerca “destas pessoas, 
deste local, deste momento” e é isso que procura, uma discussão intensa sobre o 
“agora”, em forma de concerto público, aberto a todos.

Falem-nos um pouco desses momentos de reflexão.

rb: Somos muito críticos do nosso trabalho e estamos constantemente a tentar 
perceber para onde vamos. Falamos muito com toda a gente com quem nos 
cruzámos em trabalho, nunca estamos satisfeitos, somos uns chatos. Pedimos 
sempre que todos preencham inquéritos, dêem opiniões, sugiram melhorias. 
No projecto que tivemos em Bragança, organizámos a Festa Fórum – uma 
celebração/reflexão que juntou todos os artistas envolvidos nos vários processos 
de trabalho do projecto, os participantes das várias acções, entidades envolvidas, 
um programador artístico estrangeiro, que fez a sua leitura do projecto e do que 
ali estava a acontecer... e pusemos tudo em questão: o que era o projecto, para 
que servia, em que é que falhava, o que provocava desconforto, onde fazia a 
diferença, para onde caminharia no futuro...
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ab: Os resultados foram muito interessantes. Percebemos que a reflexão, o 
pensamento e a discussão acerca destes assuntos são eles próprios momentos 
inspiradores, para nós e para todos os outros... Todos tão entusiasmados por 
essa oportunidade... São momentos tão raros, o poder discutir tantas opiniões e 
perspectivas acerca de algo que é de todos. Foi bonito. Mas esse projecto acabou 
logo a seguir.

Um dos vossos últimos projectos, o Som. Sim. Zero, envolveu a 
comunidade Surda. Como correu?

ab: Esse projecto, integrado no Festival Tremor nos Açores, foi todo um processo 
muito bonito para nós. Primeiro, pelo festival, cujo conceito e organização já 
admirávamos, onde já tínhamos estado e que é inspirador para quem pensa a 
arte, as pessoas e os lugares. Depois, pela proposta que nos foi feita, de criarmos 
uma performance musical, um concerto, com a Associação de Surdos da Ilha 
de São Miguel, um grupo com muito pouco acesso à música e, no fundo, à 
participação cultural na ilha.

rb: Também foi um desafio grande. Nunca tínhamos trabalhado de forma tão 
directa com um grupo de Surdos. Levou-nos a pesquisar e levou-nos a uma 
experiência de criação diferente. Tínhamos pouco tempo e a responsabilidade 
grande de actuarmos num auditório incrível, no dia grande do festival. 
Tínhamos também um pequeno grupo de músicos locais, muito generosos, e as 
intérpretes, que participaram de uma forma comoventemente comprometida. O 
mais importante foi mais uma vez conhecermos o grupo, as suas características, 
mas também aquilo que os faz felizes, aquilo que lhes tira o sono, quem são. E 
depois partimos daí, de falarmos, em diversas línguas, do som, do silêncio, de 
nós. Naturalmente, a performance foi surgindo e, no final, julgo que todos nos 
identificámos com ela, inclusive o público. Foi muito bonito.

Muitas vezes, os resultados destes projectos são impressionantes 
pelas marcas humanas que deixam, mas os números não são a 
melhor forma de os exprimir. Costumam ver-se confrontados com 
esta questão? 

ab: Isso aplica-se a nós só no que diz respeito ao aspecto financeiro. Em termos 
de público, os nossos projectos, por envolverem comunidades, às vezes muita 
gente mesmo, trazem sempre muito público. Agora, do ponto de vista financeiro, 
com certeza, vemo-nos muitas vezes na situação de explicar que “isto não é 
um cachet de uma banda” – implica meses de trabalho, deslocações, ensaios, 
muito trabalho criativo, métodos e processos e até equipas artísticas que são 
extremamente especializadas.
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Que conselhos dariam a quem quer desenvolver projectos artísticos 
com uma comunidade?

rb: Por um lado, há as premissas iniciais: por que é que se quer trabalhar com 
uma comunidade, quais são as motivações? Não deve haver paternalismos, o 
trabalho não deve ser superficial e artificial, nem manipulatório. Há que assumir 
a responsabilidade de coordenar e dirigir artisticamente algo que ainda não se 
sabe o que é. Quando isso não acontece, é doloroso para toda a gente.

Depois, é preciso estudar as comunidades, tentar encontrar aquilo que está 
abaixo da superfície e trabalhar as nossas competências, apurar métodos e 
abordagens, estar sempre a questionar. É mesmo preciso gostar do que se faz.

Ana Bragança
ondamarela | Directora

Nasceu em Guimarães, em 1979. É gestora cultural especializada em projectos de mediação e envolvimento 
comunitário e é co-fundadora da ondamarela. Foi consultora na empresa Opium, em projectos como o Plano de 
Dinamização das Aldeias Vinhateiras do Douro, o Plano de Gestão do Centro Histórico do Porto Património 
Mundial e a Candidatura de Guimarães a Capital Europeia da Cultura em 2012. Na Guimarães 2012 Capital 
Europeia da Cultura, integrou a direcção executiva, onde coordenou a área de marketing e acolhimento. Foi 
gestora de projecto n’A Oficina, onde coordenou a incubadora de indústrias criativas da Plataforma das Artes 
e da Criatividade. Colaborou com o serviço educativo do Centro Internacional das Artes José de Guimarães e 
co-concebeu e co-coordenou o WestWayLab Festival 2014. Integrou a equipa que desenvolveu o guião expositivo 
da Casa da Memória de Guimarães e concebeu e coordenou o projecto Fervença, em Bragança, um programa 
cultural de base colaborativa com o envolvimento de diferentes artistas e comunidades.

Ricardo Baptista
ondamarela | Director

Nasceu no Porto, em 1978. É músico especializado em conceber e desenvolver trabalho com comunidades e é 
co-fundador da ondamarela. Concebeu e foi o director do programa GuimarãesPlay da Guimarães 2012 Capital 
Europeia da Cultura. Concebeu e/ou coordenou eventos musicais de grande escala com comunidades, como a 
Operação BigBang, em Guimarães, ou a Orquestra da Bida Airada, em Ílhavo. Colabora regularmente com o 
serviço educativo da Casa da Música, sendo membro do Factor E e da equipa educativa da Digitopia. Faz parte da 
direcção artística do projecto Outros Cantos com comunidades musicais de Braga, para o GNRation. Concebeu 
e coordenou, para a Presidência do Conselho Europeu – Malta2017, o projecto Ode to Joy – a Citizens Orchestra, 
com Tim Steiner. Dirigiu o projecto Getting Better All The Time, para o GNRation e a Casa da Música. Desenvolveu 
workshops e performances na École de Musique de la Ville d’Echternach e com o centro de acolhimento de 
refugiados Konterbont Weilerbach, no Luxemburgo. Integrou a equipa de formadores do curso Inspire – Induction 
Week do programa Aldeburgh Young Musicians (Inglaterra, 2017). Ganhou, em 2015, o Prémio Literário Maria 
Rosa Colaço. 

Contactos
www.ondamarela.pt
geral@ondamarela.pt

http://www.ondamarela.pt 


83

Manifestações de 
entendimento, de 
afecto, de vontade 
de comunicar 
Virgínia Gomes
Museu Nacional de Machado de Castro, Coimbra

Sessão Em busca do invisível
Museu Nacional de Machado de Castro © Mónica Almeida
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Desde 2011, o Museu Nacional de Machado de Castro (MNMC) 
desenvolve o EU no musEU, um projecto dirigido a pessoas com 
Alzheimer e aos seus familiares. Em que consiste?

O EU no musEU é um programa de estimulação para pessoas com perturbações 
neurocognitivas (PNC) do tipo doença de Alzheimer, que comumente 
designamos por demência. Procura, através da reinterpretação de obras de arte, 
promover a qualidade de vida, a socialização e, em última análise, a recuperação 
de memórias a médio e longo prazo. 

Paralelamente, o programa também é dirigido aos cuidadores informais destas 
pessoas, que, na maioria dos casos, são seus familiares. Incluídos num outro 
grupo e numa sessão simultânea, os cuidadores vivem momentos de fruição 
da obra de arte. Neste caso, o objectivo é promover a educação não formal 
em idade adulta, através da abordagem histórico-artística a espaços e obras 
de arte ou a temáticas do MNMC. Estas sessões são complementadas com 
dinâmicas de grupo, relacionadas com o tema central abordado e facilitadas por 
colaboradores e voluntários especializados.

O EU no musEU acontece uma vez por mês, às segundas-feiras, dia em que 
o museu está fechado ao público, durante duas horas e para grupos com um 
máximo de dez participantes. Desde o seu início, em 2011, já fizemos 63 sessões, 
para um total de 28 pessoas com perturbações neurocognitivas e 36 cuidadores 
informais.

O que vos motiva a fazer este projecto?

Desde 2011, o MNMC tem vindo a criar e a desenvolver projectos de inclusão e 
de interacção com a comunidade local e regional. Estes projectos acontecem a 
vários níveis, envolvem diversos parceiros e têm diferentes públicos-alvo. Desde 
então, realizámos cinco projectos de inclusão e outros de interacção específica 
para diferentes públicos em simultâneo, incluindo famílias.

O EU no musEU, como os outros projectos que temos, partiu de uma motivação 
– e da vontade e visão da nossa direcção – de cumprimento do nosso papel 
social, por considerarmos que um museu existe para e com as pessoas, todas as 
pessoas. E, por isso, tem de criar condições para que todos possam sentir e viver 
o seu espaço, conteúdos e memórias, à medida da sua natureza e necessidade, 
sem simplificações, mas adequando a comunicação para viabilizar a apropriação 
do conhecimento e a transformação de cada um.

A nossa motivação – e posso expressar-me em nome de toda a equipa – é 
compensada pelos olhares de alegria dos participantes quando se aproximam 
do museu. Ouvir as conversas alegres entre os cuidadores e os elementos da 
equipa, nas quais nunca se ouve a palavra doença ou demência. Receber das 
pessoas com PNC manifestações de entendimento, de afecto, de vontade de 
comunicar. Identificar as conexões e as recuperações de memória emocional, 
que de vez em quando surgem durante as sessões.
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Sessão EU no musEU
Museu Nacional de Machado de Castro © Rita Sousa

Como surgiu o Eu no musEU?

No início de 2011, fomos abordados por uma cuidadora informal, familiar de 
uma pessoa com PNC, para replicar o projecto Meet me at MoMA, que foi 
desenvolvido no Museu de Arte Moderna (MoMA) de Nova Iorque, entre 2007 e 
2014.

Nessa altura, pareceu-nos que este poderia ser um novo caminho de interacção 
com a comunidade, desta vez ao nível da degeneração cognitiva, ou seja, do 
défice por perda de capacidades intelectuais. Paralelamente, isso aliou-se à 
consciência que tínhamos da situação demográfica actual – envelhecimento 
acelerado da população e aumento da esperança média de vida – pelo que era 
premente agir e acolher este público.

Convocámos o parceiro mais avalizado no conhecimento destas patologias para 
dar formação, fazer parte da equipa e apoiar cientificamente o programa: a 
Alzheimer Portugal – Associação Portuguesa de Familiares e Amigos do Doente 
de Alzheimer. Desde 2015, esta associação é representada no EU no musEU por 
um membro da sua Comissão Científica, a neurologista Prof.ª Dr.ª Isabel Santana, 
que é a coordenadora científica do projecto.

Entendemos que o Meet me at MoMA era um bom exemplo de intervenção, 
mas a realidade americana em nada se assemelha à portuguesa, quanto às 
políticas de saúde e à existência de equipamentos e serviços específicos para 
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pessoas com estas patologias e no apoio aos seus cuidadores. Por isso, decidimos 
formar à partida dois grupos distintos: o das pessoas com PNC e o dos seus 
cuidadores informais. Desse modo, estes últimos teriam no EU no musEU um 
espaço de catarse, socialização e descontração, raramente encontrados, de 
forma gratuita e num ambiente de aprendizagem comum.

Para que pudéssemos dividir as pessoas com PNC e os seus cuidadores em dois 
grupos distintos, foi necessário criar a figura do “cuidador formal em sessão” 
– voluntários que, durante as sessões, acompanham cada pessoa com PNC e 
providenciam a sua segurança, a satisfação de necessidades básicas e bem-
estar geral. Estes cuidadores interagem com os participantes durante a sessão e 
garantem que, se manifestarem vontade de participar, serão ouvidos pelo grupo. 

Os voluntários são pessoas de diferentes áreas académicas, a quem damos uma 
formação inicial ministrada pela coordenadora científica, outros formadores 
da Alzheimer Portugal – no que diz respeito à especificidade da demência –, e 
por mim e por colaboradores externos – no que diz respeito ao programa e à 
especificidade da intervenção em demência, em contexto museológico.

Anualmente, o projecto conta com cerca de 20 a 25 voluntários, entre 
os “cuidadores formais em sessão”, pessoas que prestam apoio logístico, 
colaboradores pontuais e dinamizadores de sessões.

O que acontece durante uma sessão do EU no musEU?

As sessões seguem o tema ditado pela UNESCO para cada ano e acontecem 
entre Outubro e Julho. Em 2018, o tema é o património cultural europeu. 
Adaptamos o tema a efemérides e datas-chave do nosso calendário, quando 
as sessões se realizam perto dessas datas e sempre com diferentes obras 
de arte a servir de mote à actividade. Por exemplo, o dia dos namorados, as 
festas dos santos populares, o presépio e as janeiras. No grupo dos cuidadores 
informais o tema é adaptado às colecções do MNMC e serve de conceito-base 
para as dinâmicas de biodanza, yoga ou mindfulness que, desde Outubro de 
2015, integram essas sessões.

No grupo das pessoas com PNC o foco é a reinterpretação da obra de arte, 
segundo a sua própria condição, ao ritmo de cada um e com a ajuda de dois 
dinamizadores: eu, enquanto conservadora do museu e coordenadora técnica 
do programa, e o José Craveiro, um contador de histórias reconhecido a nível 
nacional, voluntário desde Outubro de 2015.

No grupo dos cuidadores informais, as obras de arte são trabalhadas ao nível do 
contexto histórico por um técnico do museu, o meu colega Carlos Santos, e ao 
nível estético-artístico por um historiador da arte, o Raul Mendes, voluntário do 
projecto. O trabalho destes dois dinamizadores dá o mote ao conceito explorado 
na parte final da sessão pela facilitadora de biodanza, Mafalda Vergueiro, também 
voluntária, ou pela professora de psicologia e facilitadora de mindfulness, a Prof.ª 
Dr.ª Margarida Pedroso de Lima, consultora habitual do projecto.
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Que impacto tem o projecto na qualidade de vida destas pessoas? 

Há vários indicadores do impacto positivo: a retenção de participantes é de 60%; 
alguns participantes e os seus cuidadores solicitam amiúde que se multiplique o 
número de sessões por mês; os cuidadores criaram, entretanto, laços de amizade 
que lhes permitem encontrar suporte entre pares, marcando encontros para 
socializar, além das sessões, dentro e fora do espaço do museu. 

A avaliação qualitativa que desenvolvemos tem-nos permitido tomar consciência 
da importância da fruição da obra de arte para a estabilidade emocional e, 
consequentemente, social destas pessoas e dos seus cuidadores. Há cuidadores 
que comentam que, desde que vêm ao museu e nos dias seguintes à sessão, a 
pessoa de quem cuidam apresenta-se mais faladora, mais bem-disposta e mais 
calma. Um dos participantes só é informado do dia das sessões na noite anterior, 
pela alegria e ansiedade que a notícia lhe provoca!

Em Portugal, existem muito poucos apoios sociais para cuidadores informais, 
nomeadamente para cuidadores de pessoas com PNC. À excepção de duas 
residências específicas para acolher estas pessoas, o nosso país não dispõe, como 
os EUA, de equipamentos de saúde que concentrem, na mesma instituição, lar, 
centro de dia e hospital.

Quando estão acamados ou precisam de cuidados continuados, a oferta de que 
dispõem é a do sistema nacional de saúde que, tendo bastante qualidade, não é 
adequada ou suficiente para estas pessoas. Assim, a sobrecarga financeira, física 
e psicológica que pesa sobre o cuidador é por vezes insuportável e indescritível. 
Qualquer apoio social, mesmo que esporádico, é recebido como uma bênção. 
Mais ainda se esse apoio contribui para um bem-estar e tranquilidade 
manifestos por parte da pessoa de quem cuida…

Um projecto desta natureza pode dirigir-se a outras pessoas com 
doenças do foro cognitivo?

Podem participar no programa pessoas com outras doenças que impliquem 
declínio cognitivo, no âmbito das PNC, tal como são descritas no DSM – 5 – 
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, da American Psychiatric 
Association, com maior ou menor comprometimento de memória, em fases 
precoces e intermédias da doença.

Têm participado no programa pessoas com doença de corpos de Lewy, 
degeneração lobar frontotemporal, com declínio cognitivo ligeiro e, ainda, com 
demência senil. Esta variedade de perturbações e de estádios de evolução 
implica uma intervenção mais cuidadosa pessoa a pessoa, enriquece o grupo no 
seu todo e diversifica as abordagens.
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Sessão Natividade a diferentes dimensões
Museu Nacional de Machado de Castro © Vera Lopes

O que é necessário para que o projecto possa ser replicado noutros 
museus?

É possível e desejável replicar o EU no musEU. Consideramos que a premissa 
fundamental para que seja possível é fazê-lo num museu. Depois, é preciso que 
esse museu tenha uma equipa técnica com sensibilidade e vontade de intervir 
junto deste público, com a consciência de que trabalhará pessoa a pessoa, com 
todos os benefícios profissionais e pessoais que tal atitude implica.

Vamos fazê-lo em Maio [2018] no Museu Nacional Grão Vasco e no Museu da 
Misericórdia, ambos em Viseu. Serão os dois museus a levar à prática o projecto, 
em conjunto. A formação e o acompanhamento destas equipas decorrem há 
meses, desde Dezembro de 2017. Tem havido formação específica, acções de 
sensibilização da comunidade e dos eventuais colaboradores locais, preparação 
dos documentos de registo dos participantes e dos colaboradores, e dos 
documentos inerentes à avaliação contínua de natureza qualitativa.

O EU no MusEU é um programa do MNMC, que foi validado neste museu e tem 
especificidades próprias, relativas às características do público-alvo. Por isso,  
a sua replicação implica a supervisão da sua coordenadora científica, a Prof.ª 
Dr.ª Isabel Santana, e a minha, enquanto coordenadora técnica. Esta supervisão 
é necessária para identificar os recursos humanos disponíveis no museu de 
acolhimento, seleccionar a equipa e distribuí-la pelas áreas do projecto, dar 
formação à equipa e aos colaboradores, e implementar as directrizes que 
garantam a qualidade.
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Sessão Visita da Memória
Museu Nacional de Machado de Castro © Raul Mendes
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Virgínia Gomes
Museu Nacional de Machado de Castro | Conservadora

É conservadora das colecções de pintura, desenho e gravura do Museu Nacional de Machado de Castro, em 
Coimbra, desde Dezembro de 1992. Sensível às problemáticas da inclusão intelectual e social e consciente 
do papel do museu como agente activo na sociedade, tem promovido e participado em diversas parcerias e 
iniciativas. Coordena o projecto EU no musEU desde a sua criação, em 2011. É licenciada em História e tem um 
mestrado em Educação Especial, tendo-se especializado em Comunicação Aumentativa em Museus para Pessoas 
com Demência.

Contactos
www.museumachadocastro.gov.pt
www.mrmgms.wixsite.com/eunomuseu 
virginiagomes@mnmc.dgpc.pt

http://www.museumachadocastro.gov.pt
http://www.mrmgms.wixsite.com/eunomuseu
mailto:virginiagomes@mnmc.dgpc.pt
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Gerar um sentido  
de pertença e  
de relação com  
o território 
Jesse James e Sofia Botelho
Walk&Talk, Ponta Delgada

Casa do Quarteirão, instalação do colectivo Orizzontale e de Francesco Zorzi
Walk&Talk  © Rui Soares
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Nas vossas palavras, além de um festival, o Walk&Talk constitui-se 
como uma plataforma que incentiva a criação artística em diálogo 
permanente com o território, a cultura e a comunidade açoriana. 
Como é que promovem esse diálogo?

jesse james (jj): Esse diálogo tem sido construído com o tempo. É um processo 
difícil, com muitas tentativas e erros, mas onde a continuidade do Walk&Talk tem 
gerado espaço para que essas “comunidades” possam confiar na sua missão e, a 
partir daí, permitir ou potenciar a sua participação – seja de que forma for. Gerar 
um sentido de pertença e de relação com o território foi fundamental. E isso tem 
sido feito de experiências em termos de direcção, curadoria e programação do 
festival, que têm servido para nos indicar estratégias e ferramentas para garantir 
e potenciar esse diálogo. 

Ao longo das várias edições temos estado a questionar o modelo do que é um 
festival e do que é a sua missão. Para nós, o Walk&Talk é mais do que um festival 
– circunscrito no tempo e no espaço – e talvez seja daí que surge a ideia de 
plataforma: uma maneira de traduzir a sua postura em relação ao território  
e a abrangência e diversidade dos seus conteúdos.

O Circuito de Arte Pública e o Programa de Residências Artísticas comprovam essa 
vontade de criar e de experimentar numa lógica site-specific que tem o território 
– físico e emocional – no centro. Tem tudo a ver com essa ideia de “queremos criar 
um centro na periferia, e que a ilha seja uma plataforma capaz de criar uma nova 
centralidade artística”. Isto são ambições que alcançamos até certa medida, mas falta 
muita coisa.

sofia botelho (sb): Este diálogo é algo que acontece naturalmente. Não se 
pode considerar trazer um criativo para produzir neste território específico, sem 
que com ele se envolva.  Considerando que o lugar não se caracteriza apenas 
pela sua geografia, mas também pelo contexto social, político e cultural que 
o envolve, tudo isto deverá ser tido em consideração aquando da ocupação 
de um espaço público com uma obra. Por esta razão, temos vindo a convidar 
um curador ou equipa de curadores para o Circuito de Arte Pública. O seu 
papel é seleccionar os artistas que intervencionarão no circuito, segundo uma 
determinada lógica curatorial, tendo sempre em consideração as características 
deste território para que com ele – e para ele – possa comunicar. 

Mas, embora o Circuito de Arte Pública esteja na génese do Walk&Talk, a sua 
programação vai além dele, com um circuito de exposições e performances, 
por exemplo. Neste sentido, as parcerias que temos vindo a criar com outras 
entidades – como o Teatro Micaelense, o Arquipélago ou o Museu Carlos Machado 
– promovem a circulação de públicos e trazem, muitas vezes por contágio, novos 
públicos a outras áreas do festival, desenvolvendo um sentido de pertença e de 
reconhecimento do projecto. 

jj: Mas falta ainda reflectir sobre o que é a “comunidade açoriana”. Temos 
alguma dificuldade com essa ideia, principalmente porque a palavra 
“comunidade” ganhou um certo sentido e expectativa no contexto da criação  
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e programação artística – algo paternalista – que não tem eco na nossa forma de 
pensar o festival e do que é “envolver a comunidade”. 

sb: Dentro da população açoriana, há todo um espectro a nível de idades, 
interesses e  referências culturais, o que torna impossível que todos se envolvam 
da mesma forma com a realidade do festival e com a produção artística que no 
seu contexto é criada. 

Podemos dizer que há vários níveis de envolvimento: os jovens estudantes 
de arte que começaram com 15 anos enquanto voluntários e que agora, com 
21, são membros da equipa de produção; os artesãos que fazem parte da 
Residência de Artesanato e que ao longo de duas semanas de festival criam 
de raiz, com designers convidados, peças que são futuramente comercializadas; 
os trabalhadores das empresas que fornecem o material para a produção das 
obras, que conhecem o festival, que são parte integrante dele, mas que não vão 
necessariamente às exposições que o festival acolhe; as pessoas que enchem as 
salas do teatro em todas as performances; os jovens que participam na Summer 
School, que estão horas à porta da galeria para sessões de “aula” com os artistas; 
os fiéis festivaleiros que não perdem uma noite de festa na galeria. 

Todos estes agentes são parte de uma “comunidade açoriana”, mas vivem o 
festival de maneira diferente. Por isso, assumimos que um festival como o 
Walk&Talk tem vários níveis de envolvimento com o público, que “cresce” numa 
lógica de contágio e de identificação com o projecto.

jj: Ao mesmo tempo, vemos uma série de projectos a expandirem e a 
ganharem contornos próprios. Há uma geração de putos que já cresceram com 
o Walk&Talk e estão super integrados nestas dinâmicas, seja como criadores, 
produtores ou espectadores. Surgiram espaços novos na cidade que dialogam e 
integram as nossas actividades. Há novos festivais na ilha com quem partilhamos 
recursos e esforços, que reforçam a ideia de um programa ao longo do ano, 
com propostas alternativas ao que se oferecia antes de existir um Walk&Talk. 
As instituições – que desconfiavam do projecto – são agora os nossos principais 
parceiros. Criou-se um foco numa cena local, o que por sua vez a tornou muito 
mais permeável e disponível ao exterior. 

O que vos motiva a fazer este trabalho?

jj: Acima de tudo, isto é um projecto de amor. Não há outra maneira de o 
descrever e sinceramente é o que nos mantêm agarrados a esta ideia de 
promover um festival como o Walk&Talk, que é muito ambicioso na sua ideia, 
num sítio como os Açores, que tem uma série de potencialidades, mas que 
também tem muitos condicionalismos – culturais, sociais e políticos – em relação 
ao que é a produção artística contemporânea.

Mudar essas percepções localmente e angariar uma validação dos pares num 
contexto mais global serve de estímulo a pensar futuros e, obviamente, dá-nos 
alguma segurança relativamente à evolução do projecto. À 8.ª edição [em 2018] 
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ele é mais do que um projecto artístico. É também um projecto de comunicação 
e ganhou uma dimensão política e institucional. Tornou-se um agente. 

Resumindo, sentir que o projecto muda – ou pode mudar – alguma coisa é 
extremamente gratificante e é isso que nos motiva. É um sentimento muito 
poderoso, principalmente quando é partilhado por várias pessoas!

sb: Acreditamos na capacidade que a arte tem de fazer questionar e de gerar 
diálogo entre as pessoas. Se o trabalho que fazemos permite a criadores 
– artistas, artesãos, curadores... –  produzirem num contexto que lhes dá a 
possibilidade de desenvolverem projectos que lhes sejam aliciantes e que nós, 
público, possamos não só usufruir mas também dele fazer parte... isso para nós, 
enquanto organização, é maravilhoso.

Residência de Artesanato / Design
Walk&Talk  © Rui Soares

 
Vítor Belanciano, jornalista do Público, escreveu “No início a arte foi 
até às pessoas. Agora as pessoas também vão até à arte”. Em sete 
anos, o festival, que começou por explorar a arte mural, evoluiu e 
acolhe agora uma grande diversidade de práticas artísticas. O que 
têm feito para que o desenvolvimento dos públicos acompanhe esta 
evolução da programação? 

jj: O Vítor é muito generoso, mas é verdade: houve uma aproximação de ambas 
as partes e uma desmistificação do que é o festival e os seus eventos.  
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É um desafio encontrar um equilíbrio nessa gestão de públicos e expectativas, 
principalmente com um programa que tem evoluído e encontrado novas 
ambições.

Há uma direcção artística que se foca na missão e identidade do festival e no 
seu posicionamento enquanto estrutura de criação. Depois passamos para uma 
lógica curatorial onde definimos curadores, artistas e os projectos que faz sentido 
desenvolver e apoiar. E, por fim, temos a programação da agenda de actividades/
eventos, fundamental na forma como se cria ritmo na experiência do festival. 
Mais uma vez: tentativa e erro. 

sb: Este acompanhamento foi algo gradual e natural. Nos primeiros anos 
do festival, as obras que foram criadas no Circuito de Arte Pública serviram 
como “porta de entrada” para o início de um diálogo entre arte e públicos. 
Por ocuparem espaços não convencionais, o contacto com as obras de arte 
tornou-se mais directo – as peças tornaram-se elementos a ocupar naturalmente 
o mesmo espaço que as pessoas. O feedback do público em relação às peças 
do Walk&Talk foi positivo desde o primeiro momento. Havia um sentimento de 
pertença para com as obras que eram instaladas em espaço público. Portanto, 
ao começar a introduzir na equação novos formatos de expressão artística (como 
a arquitectura, a performance, a instalação ou o design), estas obras foram 
encaradas com surpresa e curiosidade. 

Por outro lado, o Programa de Conhecimento tem vindo a ser uma peça 
importante no que toca à interacção do público com as obras apresentadas. 
Sendo um dos pilares do projecto Walk&Talk, tem como principal objectivo a 
criação de pontes entre o público e os conteúdos produzidos no festival. Este 
programa compreende visitas orientadas às peças do Circuito de Arte Pública 
e às exposições, seminários (como a Periférica), conversas, workshops, uma 
Summer School ou aulas abertas. Há vários níveis de envolvimento dos diversos 
públicos com os inúmeros conteúdos que o festival apresenta. 

jj: A Galeria W&T, um espaço temporário que tivemos durante cinco edições 
num edifício desocupado, criou uma casa para o festival. Este espaço central 
reunia grande parte das actividades do programa, tinha zona de residências, 
produção, exposições, cantinas e, em frente ao edifício, uma praça. A população 
local começou a identificar o espaço como o “sítio do Walk&Talk” e isso gerou 
conforto e familiaridade. Era um espaço open space e acessível.

sb: Como é óbvio nem sempre as opiniões são unânimes e ainda há muito 
trabalho a desenvolver neste diálogo entre o programa que o Walk&Talk 
apresenta e o público. Ao longo destes oito anos de trabalho, temos vindo a 
desenvolver estratégias, a aprimorar lógicas de programação e dinâmicas que 
vão sendo testadas, mas que constituem parte da dinâmica orgânica do festival, 
permitindo que se desenvolva.
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Summer School, actividade do Programa de Conhecimento
Walk&Talk  © Mariana Lopes

Além do financiamento, que parcerias são fundamentais para 
desenvolverem o vosso trabalho?

jj: O governo regional e as câmaras de Ponta Delgada e de Angra do Heroísmo 
têm sido parceiros estruturais. Mas ao longo dos anos temos encontrado 
parceiros muito disponíveis que têm contribuído para o desenvolvimento 
de áreas de programa, como o apoio da MailChimp ao nosso Programa de 
Residências Artísticas ou da Adega Mayor ao Ciclo de Exposições. Depois, há 
parceiros logísticos que aliviam a nossa produção como a Azores Airlines, o 
Grupo Bensaude ou a Tecnovia.

Também tem sido fundamental na evolução do festival a integração de parceiros 
de programação, que nos permitem acolher mais projectos e a ocupar diferentes 
espaços, como o Teatro Micaelense, o Instituto Cultural Romeno, a Embaixada 
dos EUA, a Fundação Luso-Americana, o Arquipélago – Centro de Artes 
Contemporâneas, entre muitos outros.

sb: Com eles partilhamos, apresentamos e co-produzimos projectos. Esta lógica 
de partilha de esforços para “fazer acontecer” faz-nos todo o sentido, pois agimos 
e pensamos numa lógica mais global, de trabalhar para um todo. 

Considerando a natureza do Walk&Talk e do território onde toma forma, temos 
outras parcerias com entidades não necessariamente ligadas à cultura. Por 
exemplo, em 2015 fizemos uma parceria com o Centro de Monitorização e 
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Investigação da Lagoa das Furnas. Isso permitiu a um artista – Derek Bruno – 
intervir naquele vale, inserindo num trilho à volta da Lagoa das Furnas uma série 
de peças escultóricas que repensavam aquele território.

Demos a conhecer o trabalho daquele centro, que é o de revitalizar a floresta 
em torno do vale para a recuperação da lagoa, mas tivemos também a 
oportunidade de expandir o Circuito de Arte Pública a um território não urbano. 
As peças permitem isto: a (re)descoberta de lugares da ilha, convidando a que 
sejam vistos sob um novo prisma. 

House of Ferraria, instalação permanente de Teresa Braula Reis
Walk&Talk  © Sara Pinheiro

Em 2016, o festival estendeu-se até à Ilha Terceira. Como foi chegar a 
um “novo território”?

jj: Foi um desafio muito interessante e desejado pela equipa, principalmente 
porque um dos elementos é natural da Terceira. É um contexto muito diferente 
e uma edição muito mais pequena do que aquela que fazemos em São Miguel. 
Mas é uma edição com um contacto muito próximo com os artistas e com o 
desenvolvimento do projecto. 

sb: O primeiro passo foi a ligação com entidades locais, como a Câmara 
Municipal ou os serviços florestais, e foi gratificante ver como o projecto foi bem 
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acolhido e acarinhado. Embora o centro histórico de Angra do Heroísmo esteja 
classificado como património mundial pela UNESCO e haja medidas para sua 
preservação e não descaracterização, isso não constituiu um bloqueio, mas 
antes um maior entusiasmo relativamente às peças do Circuito de Arte Pública 
instaladas na cidade. 

Jesse James
Walk&Talk | Director artístico

Vive e trabalha entre Lisboa e Ponta Delgada como programador cultural e curador independente, combinando 
projectos curatoriais, assessoria de comunicação, e gestão estratégica para projectos e estruturas culturais. É 
co-fundador e director executivo da Anda&Fala – Associação Cultural, uma estrutura de criação contemporânea 
e multidisciplinar. Desde 2011, é director artístico do festival Walk&Talk. É licenciado em Turismo e Lazer, com 
especialização em Comunicação e Planeamento Cultural. Actualmente, frequenta um curso de estudos pós-
graduados em Curadoria de Arte, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.

Sofia Botelho
Walk&Talk | Directora artística

Trabalha no serviço educativo do Museu Carlos Machado, em São Miguel, nos Açores. Desde 2013, é directora 
artística e coordenadora do Programa de Conhecimento do festival Walk&Talk. É licenciada em Escultura e 
mestre em Museologia e Museografia, pela Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa.

Contactos
www.walktalkazores.org
organization@walktalkazores.org

http://www.walktalkazores.org 
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“A perspetiva 
de pensar na 
entidade como 
uma pessoa.  
De que forma 
pode agir sem que 
o público estranhe 
as suas ações, ser 
coerente, trabalhar 
a relação com  
o público.”
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“Perceber que 
às vezes é nas 
pequenas coisas 
que quebramos as 
maiores barreiras.”
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