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Os esforços dos espaços culturais de criar relações com pessoas que normalmente não os 
frequentam podem provocar tensões com os habitués, ou seja, com quem já se sente em casa. 
Desde o tipo de programação às regras de comportamento, as tentativas de mudança e inovação 
podem ser recebidas com forte resistência pelo público tradicional. 
 
Exemplos não faltam, quer em Portugal, quer no estrangeiro: espectáculos chamados “comunitários” 
que criam fricções entre a comunidade local e espectadores habituados a outros contextos de 
apresentação e formas de fruição; alunos com telemóveis na mão nas visitas a museus e pessoas a 
“twitar” nas salas de espectáculos; a diversificação da programação em espaços que se dedicavam a 
um determinado género; a presença de espectadores com calções no La Scala; a visita de uma 
família que apresentava falta de higiene ao Musée d´Orsay; a agitação de uma pessoa com autismo 
na fila da bilheteira; a jovem com deficiência intelectual que manifestou o seu prazer durante um 
concerto de música clássica? 
 
Como gerir esta tensão? Tudo se justifica em nome do chamado “desenvolvimento de novos 
públicos”? Uns terão mais razão que outros? Há uma forma correcta de estar num espaço cultural? 

ANGRA DO HEROISMO, Instituto Açoriano da Cultura 
Convidados: 
Ana Brum, Companhia de Teatro Cães do Mar 
Rogério Sousa, Cine-Clube da Ilha Terceira 
Ana Lúcia Almeida, Museu de Angra do Heroísmo 
Moderador: Carlos Bessa, Instituto Açoriano de Cultura 
 
CASTELO BRANCO, Fábrica da Criatividade 
Convidados:  
Graça Batista, Biblioteca Municipal de Vila Velha de Ródão 
Sérgio Novo, ASTA - Teatro e Outras Artes da Covilhã;  
Moderador: Carlos Semedo, programador cultural 
 
ÉVORA, Direcção-Regional de Cultura do Alentejo 
Convidados:  
Isabel Bezelga, Universidade de Évora, Escola de Artes, Curso Teatro 
Moderador: José Alberto Ferreira, Centro de Arte e Cultura da Fundação Eugénio de Almeida 
 
FARO, Ruinas de Milreu, Estói 
Convidados 
Alexandra Pires, Mediadora Cultural, CM Loulé 
Dina Dias, artista plástica 
Sandra Martins, Bibliotecária, CM Faro 
Todd Sheldrick, Músico 
Moderadora: Anabela Afonso, Direcção Regional de Cultura do Algarve 
 
FUNCHAL, Casa-Museu Frederico de Freitas 

Convidados:  

João Norberto Gomes, Orquestra Clássica da Madeira 

Lucilina Freitas, Casa da Cultura de Santa Cruz 

Martinho Mendes, Museu de Arte Sacra do Funchal 

Paulo Sérgio Béju, Teatro Experimental do Funchal 

Moderadora: Lília Mata, RDP-Madeira 

 
 



LISBOA, Casa-Museu Júlio Pomar 
Convidados:  
Ana Ascensão, Teatro Nacional D. Maria II 
Maria Mayer, Casa-Museu Medeiros e Almeida 
Martim Sousa Tavares, Maestro 
Paulo José Silva, Biblioteca Municipal de Marvila 
Moderadora: Maria de Assis Swinnerton, gestora cultural 
 
 
PONTA DELGADA, Teatro Micaelense 
Convidados 
Madalena San-Bento, Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada 
Rita Andrade, Conservatório Regional de Ponta Delgada 
André Melo, Musiquim 
Moderador: Pedro Pascoal, Instituto Cultural de Ponta Delgada 
 
 
PORTO, Museu da Misericórdia do Porto 
Convidados:  
Alexandre Santos, Academia de Música de Espinho 
Graça Lacerda, Divisão Municipal de Museus da Câmara Municipal do Porto 
Luísa Corte-Real, Teatro Nacional de São João 
Vanessa Pires, Gestora cultural e artística, Violoncelista, Professora 
Moderador: Paulo Pinto, cronista, crítico gastronómico 
 
 
TORRES NOVAS, Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes 
Convidados:  
Mafalda Duarte Barrela, Curadora 
Marta Tomé, Bailarina, professora de dança e movimento 

Vítor Ferreira, Conservatório de Música do Choral Phydellius 
Moderador: Jorge Salgado Simões – Dep. Cultura, Educação e Desporto do Município de Torres 
Novas 

 
VILA NOVA DE FAMALICÃO, Galeria Ala da Frente 
Convidados:  
Hugo Braga, Casa de Acolhimento Gondomar Social 
Joaquim Fernandes, Professor de História no Agr.Esc. Camilo Castelo Branco 
Marta Correia, Psicóloga e Técnica da Fundação Castro Alves 
Vítor Ribeiro, Cine Clube de Joane e Casa das Artes de Famalicão 
Moderadora: Nádia Monteiro, Socióloga 
 

Resumo 

Questoes prévias 

• É um direito das pessoas queixarem-se da presença de outras em determinado espaço?  

• Deve haver uma imposição de condutas em espaços culturais? 

• Tudo se justifica em nome do chamado “desenvolvimento de novos públicos”? 

• Uns terão mais razão que outros?  

• Há uma forma correcta de estar num espaço cultural? 

• Reprimir as formas de estar do público é ou não válido? 



• De que forma se poderão gerir os conflitos que não são visíveis, mas existem? (ex: 

sentimento de repulsa por alguém que cheira a suor num determinado espaço cultural). 

• Haverá um dress code, uma forma de vestir apropriada em determinados espaços culturais? 

 

Que tipo de tensões? 

• Públicos formatados, com medo de sair dos cânones. 

• Públicos novos têm formas mais emocionadas de estar do que os tradicionais 

• Polémicas entre bom senso e bom gosto (relembrando outras de há 150 anos) 

• As tentativas de um museu introduzir instalações de arte contemporânea no seu espaço 

provocam queixas, insultos e pedidos de demissão da direcção. Ao mesmo tempo, a iniciativa 

não traz ao museu o novo público-alvo, a comunicação não funciona. 

• A programação de música que não clássica num espaço principalmente dedicado a esse 

género provoca queixas da parte do público tradicional, que compra assinaturas. Deixa-se cair  

programação não clássica. 

• Pessoas que aplaudem entre andamentos num concerto de música clássica (uma norma 

inventada no século 20). As pessoas devem reagir à arte sem código; a colega violoncelista 

considera o aplauso espontâneo como algo muito positivo, significa o sucesso de uma 

apresentação. 

• Presença de adolescentes na sala de espectáculos: os habitués assumem que vai correr mal 

(no final, têm uma surpresa). 

• Espectáculo na sala principal do teatro com actores com deficiência intelectual: membros do 

publico que consideram que esse lugar não é para “essas pessoas”. 

• Muitas vezes, o público habitual/tradicional não é um público mais entendido. Está presente 

porque sente que “deve lá estar”, “deve aparecer” em determinado espaço. Quando este 

pormenor não é compreendido, a programação que lhes é dirigida, se pensada para 

entendidos, pode também provocar tensão e críticas negativas. 

• Há certos contextos e modismos. Onde as pessoas aderem ou vão assistir pelos mais variados 

motivos, à exceção do interesse genuíno. São nestes contextos que se geram maiores 

problemas entre os diferentes públicos. 

• Os concertos da Gulbenkian e os cadeirões reservados da elite; A entrada de novos maestros 

na Gulbenkian que vinham “falar” com os que não estavam nos cadeirões, mas sim lá atrás. 

• Biblioteca frequentada por ciganos: outras pessoas queixam-se dessa presença e não 

frequentam. 

• A biblioteca como espaço de tensão entre funcionários e público devido aos comportamentos 

dos mais jovens (um assobio, por exemplo) ou dos mais velhos (nas conversas durante a 

leitura dos jornais) de tensão entre o próprio público mais idoso e mais jovem que vem à 

biblioteca até para namorar. 



• Há uma diferença entre localidades pequenas, como as ilhas, e as grandes cidades, 

nomeadamente quanto à sobrevivência dos agentes e produtores culturais e ao como isso cria 

receptividade a novos públicos. 

• Públicos que não aceitam pipocas nas salas de cinema e os que não sabem ver cinema sem 

pipocas, em contraponto ao custo dos bilhetes de cinema e aos que sacam filmes da internet 

para ver em casa. 

• Públicos que, por falta de hábito e preparação, querem mexer e tocar em tudo; é necessário 

prepará-los para saber estar nos diferentes espaços culturais. 

• Verifica-se uma alteração da frequência de espaços culturais, havendo um aumento da procura 

dos espaços públicos por uma pluralidade de pessoas, sendo que é necessário ter em conta 

o impacto que as novas tecnologias e as redes sociais trouxeram ao domínio das relações e 

das vivências em sociedade e as alterações que acarretam, o que nos permite falar de uma 

polarização cultural.  

• Falta de condições de acesso (sobretudo para crianças/adolescentes). A cultura funciona 

como um factor de exclusão social, as pessoas não têm a oportunidade de entrar em contacto 

com certos espaços culturais. No entanto, essas crianças e jovens teriam elas próprias vontade 

de ir a certos espaços? 

• Falta de condições de acesso para pessoas com deficiência. Por exemplo, numa sala de 

cinema em que não há audiodescrição, o acompanhante de uma pessoa cega passa a sessão 

a relatar, quebrando a regra do silêncio exigida em cessões de cinema. 

• Entidades culturais com sensibilidade para inclusão, mas com dificuldade em desenvolvê-la 

por questões logísticas e estruturais. 

 

Os públicos “não tradicionais” 

• Quem é tradicional afinal? Talvez quem faça o espetáculo seja o mais tradicional porque 

espera já determinados comportamentos da parte do público. 

• Quem são os tradicionais, são os que são educados “para o consumo de arte”? 

• As pessoas nas aldeias não têm preconceitos, estão mais abertas, não ficam “presas” em 

definições de géneros artísticos ou as formas como devem ser apresentados e usufruidos. No 

interior, ninguém sabe qual é a “norma”. 

• Por oposição, outra pessoa partilhouo que nos concertos apresentados no meio rural evita 

apresentar música mais erudita e complexa, sendo extremamente gratificante a atenção, a 

emoção e o respeito demonstrados por parte da assistência. 

• Os públicos são diferentes em situações diferentes (espera-se do público de um festival de 

verão um comportamento diferente do público da ópera). 

• No tocante às regras de vestuário para assistir a espetáculos formais, um dos participantes 

defendeu que se trata de um ritual que faz parte do próprio espetáculo. Os músicos vestem-

se a rigor e a assistência faz o mesmo, porque se trata de uma ocasião especial. Acha que a 



fruição por parte do público será mais intensa se interiorizar também essa experiência. O 

código de vestir varia consoante o tipo de música. 

 

 

Possíveis caminhos? 

• A tensão às vezes até é bem vinda, pois promove a tolerância e o respeito pela diversidade. 

• É importante que as inciativas encaixem na missão da organização e que essa missão seja 

partilhada com o público. 

• Temos que chegar a um cada vez maior número de pessoas, em nome da democratização do 

acesso, da pluralidade e da inclusão. Criadores e produtores devem levar esta questão em 

consideração. 

• As tensões fazem parte do presente e é preciso encontrar diferentes maneiras para se 

resolverem, mesmo que isso possa passar pelo estabelecimento de normativos que excluam. 

• Educação e o trabalho de proximidade com crianças desde o pré-escolar. 

• O trabalho que se tem feito nos últimos anos - quer quanto às crianças, quer quanto aos adultos 

e aos seniores – levando as pessoas a instituições culturais que nunca visitavam, por 

pensarem que ali não era o seu lugar, porque eram espaços reservados a elites, chatos e 

caros. 

• O trabalho de mediação que se leva a cabo, no sentido de saber ouvir o outro, de perceber o 

que é diferente, de o integrar e lhe dar espaço. 

• Necessário educar os públicos para a preservação da identidade de determinados espaços 

culturais que exigem um determinado tipo de comportamento (por exemplo, a Serralves, que 

apela a uma diversidade de públicos e consegue conciliar). 

• Estratégias para trazer as pessoas aos eventos, como abrir o museu à noite, abrir as reservas 

a visitas; criar eventos distintos, para públicos diferentes, que acontecem à mesma hora e na 

mesma instituição. 

• Liberdade de movimentos, seja o poder sentar-se no chão, seja o de não ter seguranças em 

“perseguição”. 

• Eventos que saem de espaços fechados e usam a rua, os bairros de espaços urbanos ou 

outros espaços não tradicionais para partilhar cultura, para questionar a vida e o agora. 

• É importante uma sensibilização dos mediadores, das frentes de casa, dos profissionais que 

fazem visitas - para gerir as tensões entre os públicos (como lidar com o barulho, os telemóvel, 

os maus cheiros, etc.) 

• Igualmente relevante é explicar porque determinada obra não pode ser tocada, porque não 

podemos chegar perto de certa fotografia, porque não podemos usar o telemóvel durante um 

espectáculo ou no cinema, porque há momentos certos para aplaudir (bater palmas entre 

movimentos tira a concentração dos músicos?...) - ajuda a perceber e envolve o público. 



• Os espaços culturais devem preparar-se para receber todo o tipo de público, sendo que este 

último deve adaptar-se ao espaço que frequenta de forma a respeitar e preservar os traços 

culturais do mesmo.  

• Públicos “ensinam-se” pela vivência e experiência; Só se aprende a participar, a ver mais 

espectaculos , a assistir a concertos... 

• Há necessidade de criar ou educar espectadores. É necessário explorar motivos de interesse 

e pontos de ligação. Inclusão é também preparar o público para saber estar em diferentes 

espaços ou contextos. 

• A importância das “sessões descontraídas” para uma maior aproximação de públicos novos. 

 


