
 

 

 

 

29 de Abril de 2020 

Com a Margarida Freire Moleiro 
 

Estas conversas estão a criar um sentimento de solidariedade e de companheirismo entre os colegas 

do sector cultural, fazem-nos sentir que não estamos sozinhos. Ao mesmo tempo, estou a pensar 

também na enorme exposição que esta situação traz do nosso mundo privado. Todos abrimos a 

nossa casa, aparecem os nossos filhos, os nossos gatos, acabamos intimamente ligados… 

 

Agrupei os meus pensamentos, as minhas inquietações, em quatro principais questões: 

 

1. A diversidade do sector cultural 

 

Parece-me que o nosso tão heterogéneo sector (artes, espectáculo, património, livro…) saiu da 

invisibilidade: 

- Os “invisíveis” vieram revelar a sua existência, passaram a ter voz, rosto, ganharam relevância. Os 

artistas, por exemplo, é claro para mim que também estão na linha da frente. Na realidade, o produto 

do seu trabalho é essencial para passar a quarentena (música, cinema, livros, teatro, etc.) de forma 

saudável. 

- Tornou-se também ainda mais visível a precariedade do sector e as diferenças laborais decorrentes 

também das diversas tutelas presentes neste sector (público, privado, misto…). Se o diagnóstico dos 

problemas do sector cultural é complexo, muitos mais será criar soluções. Neste momento atípico, 

esperava-se da Ministra da Cultura, pelo menos, além de concretizações, uma palavra de 

solidariedade, de fraternidade.  

 

Essa solidariedade sente-se nas várias cartas abertas assinadas pelos 

profissionais do sector. E espero que se mantenha no momento pós-

emergência… 
 

 

 

 

 



 

 

2. A cultura como direito 

 

A cultura é um direito consagrado na Constituição da República Portuguesa, ao par da ciência e da 

educação. Como direito, é obrigação do Estado proporcionar o acesso e a participação dos cidadãos. 

Penso hoje, concretamente no momento de confinamento, nas questões do acesso aos conteúdos 

culturais e na plena participação. E penso, muito em especial, no papel dos municípios, e ainda das 

comunidades intermunicipais, nesta fase que estamos a atravessar. Como podem cumprir o seu 

papel?  

 

Tornou-se ainda mais evidente, neste momento, a desigualdade nos 

territórios no que respeita ao acesso, à participação e mesmo ao 

funcionamento dos equipamentos. 

 
 

 

3. A cultura pode ser um factor de desenvolvimento sustentável nas zonas do interior? 

 

Não estou a falar da cultura como produto de entretenimento, mas sim da cultura como factor de 

catalisação, da cultura como “processo”, como construção e transformação. Encontro em Portugal 

alguns bons exemplos da forma como pode a cultura ser factor de inovação e de reinvenção. Veja-se 

o caso de Mértola (que conseguiu nos últimos 40 anos criar um plano de desenvolvimento cultural a 

partir do eixo ciência-cultura-património) ou do festival Bons Sons (polo irradiador de cultura).  

É preciso fazer um trabalho intrínseco nas comunidades, desenvolver uma relação íntima, 

intergeracional, no espaço público e desta forma activar uma cidadania mais plena. 

 

 

4. Qual o papel dos museus? 

 

Seremos, nós museus, instrumentos de desigualdade? Estaremos a cumprir o nosso papel agora? 

Podemos ter uma conversa com a comunidade, trazer-lhe conforto e discussão sobre o seu mundo a 

partir do museu? Como o fazer agora e daqui para a frente? 

 

Com o digital parece ter havido maior democratização de conteúdos culturais, inclusive por parte dos 

museus. No entanto, a internet não é ainda considerada um bem essencial. A sua utilização é livre 

apenas em alguns espaços públicos e em espaços culturais, que neste momento não podem ser 

frequentados. 

 

O digital é um aliado no acesso à participação, no entanto, não substitui o acto cultural, que se faz no 

contacto e na relação entre grupos.  

 

 

Por último uma palavra sobre o tempo. 

 

É preciso olhar para os territórios de um ponto de vista contemporâneo.  

 

O tempo da programação talvez deva ser um tempo de “mais longa 

duração”, mais lento; um tempo mais profícuo para habitarmos as 

nossas ruas e para percebermos o que a terra nos dá. 
 

 

 

 

 



 

 

Discussão 
 

• Somos agora obrigados a fazer coisas que não fazíamos antes ou de uma forma diferente. 

Descobriste o que é que não queres voltar a fazer? 

 

Sei que agora evito fazer as coisas que já não queria fazer antes. Sobre o museu, a equipa do 

museu continua a reunir semanalmente, mas acho que estamos mais focados em prioridades. 

Eliminámos algum “lixo”. 

 

• Curiosamente, sentimo-nos muito menos isolados. Há muitas iniciativas, talvez demasiadas, 

não conseguimos acompanhá-las todas. Criou-se uma aproximação entre os profissionais da 

área, há muita mais presença. E depois, não se colocam barreiras geográficas. 

 

Nas redes percebem-se ainda mais as assimetrias, as barreiras, o nosso elitismo… 

 

• Num outro encontro da Fundação Eugénio de Almeida falou-se na possibilidade de 

futuramente a área cultural ser menos avaliada por números de visitantes, o que acham 

sobre isto? 

• O assunto foi também abordado num debate da Acesso Cultura este mês. Foi dito que, num 

primeiro período, pelo menos, seremos obrigados a procurar outro tipo de indicadores de 

valor. Mas também é necessário realizarmos avaliações qualitativas. Estamos muito pouco 

habituados a isso, não temos nem as ferramentas nem os conhecimentos. 

• Faz falta um conjunto de indicadores robustos para a cultura criados a partir do próprio 

sector. 

• Até com um post it à saida com o comentário do visitante se faz uma boa recolha. 

• Registamos os processos de trabalho, mas documentamos mal o nosso trabalho em termos 

de impacto. 

• Penso que, nós, técnicos já vínhamos sendo atentos à necessidade de avaliar as iniciativas 

por outros critérios que não o número de visitantes. Mas há sempre pressão de números por 

exigências superiores, de estatísticas, de tutelas. Talvez agora passe a ser diferente... 

• A recolha até pode ser feita, mas será valorizada? 

Temos que aprender a avaliar consoante os objectivos traçados. 

• A COVID libertou-nos da questão dos números. O que sejamos na relação com a 

comunidade? 

O que vamos propor deve fazer sentido para a comunidade e deve estar orientado pela nossa 

missão. Devemos fazer ainda trabalho em rede, mas numa escala humanizada. Nós que vivemos em 

zonas do interior, sem turismo, sabíamos que agir com “numérica” não ia resultar. Lembro-me 

daquilo que escreveu Kenneth Hudson: “Which museums will survive in the 21st century? Museums 

with charm and museums with chairs”. 

• Mesmo em termos estatísticos não existe ainda uma conta satélite para a "cultura" no INE. 

• E perdemos o Observatório das Actividades Culturais. 

• O observatório está de volta desde 2018, no ISCTE coordenado pelo professor José Soares 

das Neves  https://www.cies.iscte-iul.pt/np4/opac  

• Tem vindo a trabalhar indicadores para a Cultura. 

• Num webinar do projecto PARTIS da Gulbenkian, com o François Matarasso, ele disse que 

tudo isto vai ser traumático. Vamos acordar um dia e isto será diferente. Esta é uma 

https://www.cies.iscte-iul.pt/np4/opac


 

 

oportunidade para repensarmos uma série de coisas, uma oportunidade para exercermos a 

nossa criatividade. 

A empatia é uma questão central aqui. Hoje todos conhecemos mais sobre cada um, 

estamos a partilhar um momento idêntico. É fundamental transpor esta empatia para as 

entidades culturais e a sua relação com os públicos. A empatia deve ser vista como uma 

ferramenta de programação. 

• Devíamos criar indicadores para a medir e empatia, para medir o impacto das atividades da 

cultura para aumentar os níveis de empatia dos participantes/beneficiários. O Rijksmuseum 

apresenta breves vídeos com os seus curadores a partir da casa. São histórias pessoais, 

muito pessoais, e, por isso, muito universais, mais humanas.  

• Como alguns sabem interessam-me particularmente as questões relacionadas com a 

empatia e as relações da arte com e para a comunidade… Destaco uma questão que retiro 

de um artigo que foi escrito a pensar nas pessoas, nas comunidades, no espaço publico, nas 

relações: “The question is, how successful can na effort to boost community arts across 

London be if the public spaces which have hosted cultural activity for generations disappear?” 

É o que me inquieta por estes dias, mas acho que só quando voltar ao terreno vou perceber 

in situ de como voltar aos poucos… 

• Focar nas comunidades de proximidade e de voltar à missão micro escala. 

• O digital vai ficar, os números serão outros. Como vai ser do ponto de vista financeiro? Como 

se vai sustentar? Vamos pagar? Estamos habituados ao digital gratuito. 

 

• O recente estudo do NEMO – Network of European Museum Organisations mostrou que 

mais museus recorrem agora ao digital, afetando mais membros da sua equipa a este 

trabalho, mas sem preparação e formação nenhuma para lidar com isto. O digital, apesar de 

fazer há muito parte das nossas vidas e do nosso trabalho, não foi visto com a devida 

atenção por muitas entidades, que agora tentam reagir à crise. Não será agora o momento 

para compreender que deve haver uma política, uma estratégia, que esta não é uma questão 

menor, de “entretenimento”? O projecto MUSA veio também dar algumas orientações nesta 

área. 
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