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A segunda edição da Conectando Audiências Portugal chega finalmente (muito atrasada). Os nossos maravilhosos parceiros de Espanha,
Itália, Polónia e Dinamarca já lançaram as suas publicações há largos
meses. E já mandaram emails e mensagens a oferecer ajuda, a motivar,
a espicaçar. Porque colaborar é um verbo feito destas coisas todas, incluindo as discussões e as epifanias. E é sobre este tema que falamos.
Trabalhar em parceria e colaborar toma muitas formas. Pode ser algo
mais espontâneo e orgânico e pode ser mais formal e até diretivo. Mas
esta crise demonstrou a importância de trabalharmos juntos, quer na
defesa de valores e ideias, quer para concretizar projetos e partilhar
recursos.
Esta publicação resulta desse esforço conjunto. Mercedes Giovinazzo e
Cristina da Milano partilham uma conversa com todos os ecos da sua
longa e linda amizade, refletindo sobre as muitas matizes da liderança
no feminino. A Paula Agostinho e o Gonçalo Guimarães trazem imagens de uma Luanda em pandemia, com uma beleza quase melancólica
e a energia das redes sociais.
Carmen Moreira, diretora executiva e coreógrafa na SQx Dance Company fala-nos sobre os seus projetos com comunidades vulneráveis em
áreas rurais e remotas e a importância do trabalho em rede.
O Humberto Rendeiro reflete sobre os desafios da gestão nos Museus
Portugueses, na qual uma matriz colaborativa é essencial. Inês Fialho
Brandão entrevista Johannes Vogel, numa conversa animada, sobre a
relevância dos museus e das suas equipas.
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TRABALHAR EM PARCERIA E COLABORAR
TOMA MUITAS FORMAS. PODE SER ALGO MAIS
ESPONTÂNEO E ORGÂNICO E PODE SER MAIS
FORMAL E ATÉ DIRETIVO. MAS ESTA CRISE
DEMONSTROU A IMPORTÂNCIA DE
TRABALHARMOS JUNTOS, QUER NA DEFESA DE
VALORES E IDEIAS, QUER PARA CONCRETIZAR
PROJETOS E PARTILHAR RECURSOS.

Já no contexto das audiências e a propósito do desenvolvimento do
projeto europeu Adeste Plus, que se centrou no desenvolvimento de
públicos ao nível organizacional, o Ivo fala-nos, num texto descontraído, sobre a metodologia aplicada: ACED - Audience-Centered Experience Design.
Ainda neste âmbito, Astrid Aspegren conversou com Marie Østergaard
sobre a a DOKK1 e a importância (e envolvimento) das pessoas no seu
processo de criação.
Sofia Borges provoca uma discussão interessante sobre o papel das
Lojas de Museu e os desafios da sustentabilidade. Enquanto a Natalie
Giogardze, diretora de comunicação da Culture Action Europe, explica
porque é tão importante trabalhar em parceria.
A importância dos laboratórios cívicos e do trabalho colaborativo é evidente nas palavras de Marcos Garcia, antigo diretor do Medialab Prado, que trabalha agora como consultor e programador independente. A
mesma filosofia é espelhada no meu artigo, inspirado pela participação
na Conferência Museus e Responsabilidade Social - Participação, Redes e Parcerias | Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, realizada a 23 e 24 de março deste ano.
Não deixe de ler a Declaração do Porto Santo, um belíssimo texto sobre
cultura, democracia e cidadania, produzido de forma colaborativa com
uma diversidade de vozes e experiências.
Falo em nome de uma equipa grande e dedicada quando desejo votos
de uma boa leitura!
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Há dez anos, um amigo
querido disse-nos: “go
European”. Para além do
seu espírito missionário,
ele acreditava em duas
coisas: na qualidade do
nosso trabalho e na nossa
capacidade de partilhar.
Vou tentar partilhar um
pouco da nossa experiência
europeia, usando um
dos nossos projetos mais
recentes, o Adeste plus,
como um exemplo de
como partilhar é sempre
ganhar mais, ainda mais,
em tempos de unicórnios
e elefantes negros.
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T

enho este mau hábito de usar os títulos de comunicações e de
artigos como um exercício de risco pessoal. Tenho uma intuição,
muitas vezes nebulosa, e a partir dela lanço a ideia, muitas vezes
ligada a leituras recentes, a uma conferência ou um podcast.
Por outro lado, também preciso sempre de um fio narrativo que me embale o pensamento. Deixo-o flutuar, sem estar muito preocupada com
prazos. Tenho a segurança de que conexões serão feitas. E é mesmo disto
que gostaria de falar. De conexões e de ideias.
Lembro-me muito bem da primeira vez que li sobre redes como conceito. Curiosamente em livros e áreas muito distintas. O livro Megatrends
(1982) de John Naisbitt previa como uma das tendências a transformação da hierarquia em redes. (Em 2000 publicou uma revisão que poderia
dar origem a outra discussão). Não discuto aqui se houve uma concretização dessa visão, embora eu admire os escritores de rasgo, que apostam tudo na defesa de uma ideia. Mas gostei muito desta ideia de uma
sociedade horizontal, que funciona em rede. E embora ele não referisse
essa dimensão, imaginava uma nova conceção de solidariedade. Hoje, é
claro, falaríamos em sustentabilidade.
Por coincidência, em 1995, foi puTENHO ESTE MAU HÁBITO DE USAR
blicado O Erro de Descartes de
OS TÍTULOS DE COMUNICAÇÕES E DE
António Damásio. E nessa altura,
ARTIGOS COMO UM EXERCÍCIO DE RISCO
entusiasmada, também li um livro
PESSOAL. TENHO UMA INTUIÇÃO,
de John Eccles sobre a Evolução do
MUITAS VEZES NEBULOSA, E A PARTIR
Cérebro, sobre as redes neuronais,
DELA LANÇO A IDEIA, MUITAS VEZES
e à sua busca da consciência. E
LIGADA A LEITURAS RECENTES, A UMA
também Karl Popper sobre teoria
CONFERÊNCIA OU UM PODCAST.
da ciência e, porque não, Chomsky
sobre as gramáticas generativas.
Reparem que falo de leituras desordenadas, sem um nexo do ponto de
vista das correntes científicas ou áreas de conhecimento. Um pouco
como podemos visitar uma exposição numa lógica de window shopping,
parando naquilo que nos chama a atenção, sem grande preocupação intelectual ou de conhecimento profundo.
Mas todas estas obras, cada uma à sua maneira, faziam referência a redes, a estrutura. E Damásio explicava a inteligência como dependendo
da emoção, recorrendo à triste história do Phineas Gage como fio narrativo - sempre imaginei que seria fantástico fazer uma exposição sobre
este tema. E se pensarmos no Malcolm Gladwell, já com o seu Blink, de
2005, falava-nos sobre a capacidade de processamento de informação
e o papel da intuição (e também dos estereótipos e preconceitos) nas
nossas decisões...
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E, se não se importam, ainda estico
o fio e aproveito para ler a introdução de Neil DeGrasse Tyson num
episódio de Cosmos de 2014, chamado “Cosmic Poetry”:

ESTAMOS TODOS LIGADOS. UNS
AOS OUTROS, BIOLOGICAMENTE. À
TERRA, QUIMICAMENTE. E AO RESTO DO
UNIVERSO, ATOMICAMENTE. HÁ ESTA
CONEXÃO, E ISSO AFINAL É O QUE CADA
UM DE NÓS QUER NA VIDA – SENTIR-SE
INTEGRADO – SENTIR QUE FAZ PARTE,
QUE PARTICIPA NAQUILO QUE
ACONTECE EM SEU REDOR.

O facto mais impressionante
é reconhecermos que os átomos que compõem a vida na
Terra, os átomos que formam
o corpo humano, remontam
aos núcleos de estrelas massivas com temperaturas e pressões extremas. E as maiores entre elas, entraram em colapso e explodiram
espalhando as suas entranhas quimicamente enriquecidas, pela
galáxia. Entranhas compostas por carbono, nitrogénio, oxigénio, e
todos os ingredientes fundamentais à vida, que se condensaram em
nuvens de gás formando a química da vida.
Estamos todos ligados. Uns aos outros, biologicamente. À Terra,
quimicamente. E ao resto do Universo, atomicamente. Há esta conexão, e isso afinal é o que cada um de nós quer na vida – sentir-se
integrado – sentir que faz parte, que participa naquilo que acontece
em seu redor.
Concluindo, estamos todos ligados. Desde que éramos o pó das estrelas. E a inteligência (individual e também coletiva) resulta desta incerta
aliança entre a razão e a emoção. E também, acredito eu, de uma certa
coragem e capacidade de acreditar e de confiar no outro.
Estes fundamentos movediços explicam a incerteza e o risco. Mas também explicam – especialmente numa sociedade pós-industrial, do conhecimento – as formas de organização do conhecimento e do trabalho
que se baseiam em redes.
Em momentos de profunda crise, descobrimos que trabalhar em rede (e
quanto mais diversa esta for, melhor) faz com que as nossas organizações sejam mais resilientes. É por isso que o método científico e a forma
como produzimos ciência se baseia, incessantemente, numa lógica de
networking, de disseminação e de confronto de ideias.
“Aprendemos como fazer ciência”, escreve Steven Weinberg no seu novo
livro To Explain the World, de 2015, “não fazendo regras sobre como fazer ciência, mas com a experiência de fazer ciência, movidos pelo desejo,
pelo prazer que obtemos quando conseguimos explicar algo.” Implica
sempre explicar algo a alguém, seja através de um artigo, numa conferência ou numa conversa de pequeno-almoço com um familiar incauto.
O conhecimento faz-se, sempre, partilhando.

EM MOMENTOS DE PROFUNDA CRISE,
DESCOBRIMOS QUE TRABALHAR EM REDE (E
QUANTO MAIS DIVERSA ESTA FOR, MELHOR) FAZ
COM QUE AS NOSSAS ORGANIZAÇÕES SEJAM
MAIS RESILIENTES. É POR ISSO QUE O MÉTODO
CIENTÍFICO E A FORMA COMO PRODUZIMOS
CIÊNCIA SE BASEIA, INCESSANTEMENTE, NUMA
LÓGICA DE NETWORKING, DE DISSEMINAÇÃO E
DE CONFRONTO DE IDEIAS.
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Na Mapa das Ideias, que criei em
1999, com a Ana e com a Daniela (que saiu pouco tempo depois,
mas que tem estado sempre presente), sempre trabalhámos em
rede. Sempre tivemos uma estrutura relativamente pequena,
apoiada numa rede de parceiros
que trazem outras competências, outros interesses e outros
olhares. E isto traz-me ao que se
segue às redes: a capacidade que
estas têm de gerar diversidade.

Vídeo
Adeste Plus

Em 2010, o nosso amigo “missionário” de que vos falava no início, olhou
para a Mapa e disse-nos que devíamos partilhar o nosso conhecimento
ao nível Europeu. E disse-nos que esta não era uma aposta financeira,
mas sim uma oportunidade para estar sempre a aprender. Ora, em projetos com financiamento Europeu, o primeiro exercício é o do trabalho
em rede. Sendo que a diversidade é sempre um dos critérios muito valorizados: diferentes áreas, público/privado, diferentes tamanhos, diferentes histórias e geografias.
Saltando airosamente mais de uma década, queria situar-nos no momento presente. Correram quase exatamente 11 anos, desde essa tarde
passada com o Joaquim, a explicar-nos o potencial de pensar na Europa,
e esta conferência. O tempo passa num instante, principalmente quando
somos felizes a trabalhar.
Deixem-me juntar ao léxico que cresce da minha comunicação: redes,
resiliência, diversidade. Hoje vivemos, como setor, uma das nossas
maiores crises. E as organizações que trabalham em rede são, sem sombra de dúvida, muito mais eficientes e resilientes.
A sua resiliência baseia-se na diversidade de olhares e na abertura estrutural ao outro. Ainda a semana passada, uma amiga e colega dizia
(para horror de outra, que reclamou abundantemente) que “we had to
talk about ex-titutions and not instiEM 2010, O NOSSO AMIGO
tutions”, querendo vincar a dimensão
“MISSIONÁRIO” DE QUE VOS FALAVA
do trabalhar para fora.
E isto leva-nos ao “elefante negro” na
sala. Este conceito, atribuído a Adam
Sweidan, um híbrido entre o cisne
negro de Taleb (um acontecimento
abrupto e imprevisível), e o elefante
na sala, o assunto de que todos falam

NO INÍCIO, OLHOU PARA A MAPA E
DISSE-NOS QUE DEVÍAMOS PARTILHAR
O NOSSO CONHECIMENTO AO NÍVEL
EUROPEU. E DISSE-NOS QUE ESTA NÃO
ERA UMA APOSTA FINANCEIRA, MAS
SIM UMA OPORTUNIDADE PARA ESTAR
SEMPRE A APRENDER.
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e ninguém discute efetivamente por
uma variedade de razões. Se há coisa
que esta crise demonstrou foi a enorme
fragilidade financeira e laboral do setor
cultural.

SOBREVIVEMOS POR RESILIÊNCIA,
UM POUCO COMO SE FOSSEMOS UM
SISTEMA DAS GAIOLAS POMBALINAS
(TÉCNICA DE CONSTRUÇÃO ANTISISMOS, CONSEQUÊNCIA DO
TERRAMOTO DE 1755) EM QUE
TREMEMOS, MAS EM QUE A LÓGICA
DA ESTRUTURA COMO UM TODO NOS
MANTÉM DE PÉ.

Vivemos durante décadas sob o peso de
um discurso tecnocrata embalado em
números e em eficiências, na miragem
das super-instituições culturais e dos
seus super-gestores e super-programadores que definem políticas do gosto. Uma espécie de culto dos homens-providência que faz e desfaz carreiras em todas as áreas.
Até que esta crise veio, qual elefante negro em pleno galope, destruir o
mito. Recorrendo a um termo clássico de economia, nós tínhamos, fundamentalmente, mega-instituições – como o MET, o Louvre, o V&A – a
viver de uma externalidade positiva (os efeitos colaterais de uma decisão
sobre aqueles que não participaram dela) que era o turismo. Com o desaparecimento súbito deste fluxo (que irá retornar), tornou-se evidente
que, em muitos casos, o que existia não era uma gestão de excelência
(porque um líder carismático é apenas isso, uma pessoa), mas sim uma
enorme faturação.
Descobrimos organizações isoladas num deserto, sem rede. Não têm
aquilo que Gonçalo M. Tavares descreve (não bem neste sentido, mas
não resisto a usar) no Atlas do Corpo e da Imaginação (2019):
Eu aceito ver o que o grupo vê, poderíamos resumir. Os meus olhos
são coletivos. Estamos perante uma visão coletiva, como se olhássemos para o mundo não através dos olhos, mas através da cidade. As
ligações com os outros determinam o nosso modo de ver o mundo.
(curiosamente nesta inspiração do Bergson, também se fala do riso
– sempre um riso de grupo).
Quem sobrevive nesta tempestade, que parece hoje sem fim, trabalha em
rede. Nós sobrevivemos graças à dimensão europeia da Mapa. Não por
uma questão financeira, reforço, mas porque tínhamos várias estruturas
de suporte, baseadas numa visão comum e em conhecimento, de uma
enorme diversidade. Sobrevivemos por resiliência, um pouco como se
fossemos um sistema das gaiolas pombalinas (técnica de construção anti-sismos, consequência do Terramoto de 1755) em que trememos, mas
em que a lógica da estrutura como um todo nos mantém de pé.
E porque, além disso – trazendo mais um animal imaginário para a nossa história – vivemos a ambição de criar “unicórnios”. Projetos, causas
e organizações que nos fazem sonhar, correr riscos, ideias que normal-

E PORQUE, ALÉM DISSO – TRAZENDO MAIS UM
ANIMAL IMAGINÁRIO PARA A NOSSA HISTÓRIA –
VIVEMOS A AMBIÇÃO DE CRIAR “UNICÓRNIOS”.
PROJETOS, CAUSAS E ORGANIZAÇÕES QUE NOS
FAZEM SONHAR, CORRER RISCOS, IDEIAS QUE
NORMALMENTE SERIAM VISTAS COMO ABSURDAS,
IMPLAUSÍVEIS, ARRISCADAS, MAS QUE NO NOSSO
MUNDO DA CULTURA SÃO, MUITAS VEZES, OS
PROJETOS, AS CAUSAS, E AS ORGANIZAÇÕES
QUE NOS TRAZEM UM ENORME VALOR.
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mente seriam vistas como absurdas, implausíveis, arriscadas, mas que
no nosso mundo da cultura são, muitas vezes, os projetos, as causas, e
as organizações que nos trazem um enorme valor. Do meu ponto de vista e citando sempre Stephen Weil, como se de um mantra se tratasse:
“from being about something to being for somebody”. Na minha experiência, estas são tipicamente organizações que vivem integradas em redes, abertas ao outro, criativas, dedicadas à experimentação, preparadas
para cometer erros, e a com eles aprender.
Quando o projeto Adeste Plus arrancou, não imaginávamos a tempestade
pandémica que hoje vivemos. Terceira geração, na interceção de redes, o
Adeste Plus é um exemplo da capacidade de aprendizagem que uma rede
nos traz. Um efeito virtuoso da inteligência coletiva, de uma verdadeira
rede neuronal. Na primeira geração do Adeste, tal como fizemos no projeto do Museum Mediators, o enfoque foi dado à capacitação dos profissionais. Percebemos a dificuldade que um profissional isolado tem em transmitir (virilizar) conhecimento. Para atacar este problema, o Adeste Plus
construiu-se a partir de uma rede de parceiros muito diversa, em que as
organizações artísticas assumiam-se como territórios de experimentação
e de mudança (em Portugal, a Fundação Calouste Gulbenkian), desenvolvendo uma metodologia de trabalho interno que cortava a organização.
Em simultâneo, estimulava-se a solidariedade entre os parceiros através
do “action learning” e do “buddy program”. Sempre em rede.
Como podem imaginar, um projeto baseado nos públicos da cultura poderia ter tido uma morte súbita com o despoletar desta crise. Mas tal não
aconteceu. Estamos a organizar o programa de extensão (waterfall), a
preparar as conferências e a escola de verão deste ano. Em 2020, envolvemos mais de 350 profissionais em atividades em 16 países Europeus.
Reparem, é um projeto que envolve 15 instituições e nós trememos, de
Portugal à Dinamarca, sacudidos pelas ondas dos layoff, da falência iminente e despedimentos, do Brexit. Mas o sistema de solidariedade (emocional, não estou a falar de recursos financeiros) permitiu manter o olhar
no horizonte, discutir o elefante negro como objeto de fascínio e não de
medo. Esta é a força do trabalho em rede.
Esta ética é parte estruturante do
projeto, porque a própria metodologia nada tem a ver com uma consultoria ou prestação de serviços
tradicional. Se não faz sentido em
homens-providência, também não
é credível pensar que uma organização pode ditar a mudança por
decreto. Se pensarmos como uma
rede, um ecossistema vivo, fundado

QUANDO O PROJETO ADESTE PLUS
ARRANCOU, NÃO IMAGINÁVAMOS A
TEMPESTADE PANDÉMICA QUE HOJE
VIVEMOS. TERCEIRA GERAÇÃO, NA
INTERCEÇÃO DE REDES, O ADESTE PLUS
É UM EXEMPLO DA CAPACIDADE DE
APRENDIZAGEM QUE UMA REDE NOS
TRAZ. UM EFEITO VIRTUOSO DA
INTELIGÊNCIA COLETIVA, DE UMA
VERDADEIRA REDE NEURONAL

I. Oosterbeek

Quer em processos de inovação e na criação de espaços de risco, de experiência, em que se sabe que o erro é não só uma possibilidade como muito provável, como em processos estruturais de mudança organizacional.
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sobre o conhecimento e a democracia
cultural, temos um enorme potencial
no método. Há que reconhecer a inteligência da instituição enquanto
coletivo, desbloqueando os canais de
comunicação e de reflexão conjunta.
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SE PENSARMOS COMO UMA REDE,
UM ECOSSISTEMA VIVO, FUNDADO
SOBRE O CONHECIMENTO E A
DEMOCRACIA CULTURAL, TEMOS UM
ENORME POTENCIAL NO MÉTODO.

No caso do Adeste Plus, criou-se um modelo de pensar, construir e experimentar estratégias de desenvolvimento de públicos, baseado na capacitação interna das organizações. Com a robustez de ter sido testado em
sete países Europeus, por instituições de diferentes vocações, setores e
escalas. É esta a força das redes e das ideias.
Marcos Garcia, o recentemente demitido diretor do Medialab Prado (podem assinar a petição online), ao descrever o potencial do trabalho em
rede através daquilo que ele chama, de forma quase poética, como laboratórios cívicos, unidos digitalmente, pelo mundo, fala explicitamente da
intenção de uma inteligência coletiva para a democracia. E quando ele
diz isto, sinto, num sopro, o poder do Museu. Um espaço público em que
se constrói uma inteligência coletiva. Que não se cinge aos investigadores e curadores, mas tem uma relação direta com a relevância daquela
instituição, da forma como outros sonham e imaginam naquele espaço.
Da forma como nós falamos e nos fazemos ouvir. Da forma como escutamos e reconhecemos o outro. O sucesso do Museu e de outras organizações culturais assenta nesta possibilidade infinita de serem redes neuronais permeadas por emoção e inspiradas pela metafísica das estrelas.

Inês Bettencourt da Câmara. A Inês fundou a Mapa das Ideias, com a Ana
Fernambuco e a Daniela Araújo, em novembro de 1999. A sua atividade na
empresa centra-se na sobreposição de diferentes setores, como a Educação,
Mediação, Marketing e Gestão nas áreas da Cultura, Património e Cidadania.
Juntamente com a Ana, é responsável pela estratégia e gestão global da
empresa. Possui um currículo enquanto oradora e formadora, tanto em ambientes académicos como não académicos. Na Mapa, coordenou o projeto
de transferência de inovação e conhecimento “Museum Mediators Europe”,
entre 2012 e 2014. Interessa-se especialmente pelas funções sociais e institucionais do museu, mediação e públicos de museu, encontrando-se a fazer o
doutoramento na área. É também membro do ICOM (Comité Internacional de
Profissionais de Museus) e da APOM (Associação Portuguesa de Museologia).
Enquanto empreendedora e ativista social, além do trabalho desenvolvido
em organizações profissionais, a Inês, juntamente com Ana, esteve envolvida
em vários projetos como membro da Associação Portuguesa de Empresárias
e, nos últimos anos, como membro do Lisbon Business Angels Club. É docente
no Instituto Politécnico de Tomar. É Presidente da Culture Action Europe.
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ARRISCAR A EMPATIA
ACED, AUDIENCE CENTRED EXPERIENCE DESIGN
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Eco e Narciso. John William Waterhouse, Domínio público, via Wikimedia Commons.
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Ivo Oosterbeek
Gestor da área de
Consultoria
MAPA DAS IDEIAS

Quando Eco lançou os braços em volta
de Narciso, ele provou ser um único deus
do panteão grego que sobreviveria ao
movimento #metoo. Não lhe valeu de muito.
Acabou afogado em autocontemplação.
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A

s organizações culturais de hoje procuram cada vez mais ser
sustentáveis, relevantes, inclusivas. E para o fazer procuram
formas de se fazer notar por novos públicos, aproximando-os
delas ao se aproximarem deles. É uma realidade que se verifica na importância que estas questões têm vindo a tomar nos momentos formais
e informais de encontro entre os profissionais do setor. Apesar disso,
como dizia a Inês no seu artigo “Unicórnios e Elefantes Negros: partilhar é ganhar”, a dado momento percebemos que os profissionais isolados têm dificuldade em disseminar as boas práticas e conhecimento
que vão adquirindo nas suas organizações.
O projeto Adeste Plus foi pensado para trabalhar o desenvolvimento de
públicos ao nível organizacional, alavancando necessárias mudanças
estruturais com foco numa idealizada relação com um novo público.
Uma mudança que comporta os seus riscos, materiais e emocionais,
e que se suporta em dois processos de solidariedade institucional: a
metodologia ACED (audience-centered experience design) e um “buddy program”. Quando toca a metamorfoses, a colaboração é um ingrediente alquímico.
Esta ideia de mudança organizacional
O PROJETO ADESTE PLUS FOI
não nasce de uma nova conceção de
PENSADO PARA TRABALHAR O
organização. Ela vem da constatação
DESENVOLVIMENTO DE PÚBLICOS AO
de que se um sistema não produz os
NÍVEL ORGANIZACIONAL,
resultados que deseja, não se pode esALAVANCANDO NECESSÁRIAS
perar que os consiga produzir sem faMUDANÇAS ESTRUTURAIS COM
zer alterações (mesmo que pontuais)
FOCO NUMA IDEALIZADA RELAÇÃO
na sua estrutura. Os processos de muCOM UM NOVO PÚBLICO.
dança são sempre, como se espera,
individuais (ou, neste caso, institucionais), mas aprendemos por experiência que conseguir partilhá-los
aumenta a tão em voga resiliência, fator vital em processos que regularmente exigem dos profissionais envolvidos um esforço acrescido às
suas regulares funções.

A metodologia ACED funciona mais ou menos assim:
Quando descobrimos que queremos chegar a um novo público, ou que
queremos transformar a relação que temos com um público existente,
aprofundando-a ou elevando-a a uma relação mais participativa, mas
os métodos à nossa disposição ficam aquém das nossas expectativas,
o melhor que temos a fazer é procurar outros que compreendem o lugar mental em que estamos. Se estes estiverem na mesma organização, ainda melhor. Se ainda por cima os interesses que nos são comuns
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concorrem com a missão da nossa
ÀS VEZES É BOM OLHAR PARA OS
organização, perfeito. Podemos
RESULTADOS GERAIS DA NOSSA
começar por pensar no que sentiORGANIZAÇÃO PARA PERCEBER SE O
mos sufocar os nossos esforços. E,
PROBLEMA QUE NOS PESA É REAL OU SE
se não estiverem chefias na sala,
ESTAMOS A SER AMBICIOSOS DEMAIS.
até podemos dizer o que realmenOU SE O PROBLEMA EXISTE APENAS NOS
te nos vai na cabeça. Se estiverem,
NOSSOS PROJETOS OU FAZ PARTE DE
também podemos, mas com mais
UM FENÓMENO ESTRUTURAL.
tento na língua. Se quisermos,
também partilhamos o que entendemos serem os obstáculos que nos têm impedido de atingir as nossas
metas, e perceber se estes são internos ou externos à organização. E
se alguém tiver informações privilegiadas até as pode partilhar com o
grupo. Às vezes é bom olhar para os resultados gerais da nossa organização para perceber se o problema que nos pesa é real ou se estamos
a ser ambiciosos demais. Ou se o problema existe apenas nos nossos
projetos ou faz parte de um fenómeno estrutural. Como estamos a pensar em públicos, nesta altura é boa ideia começarmos a imaginar com
que tipo de públicos gostaríamos de colaborar. Ou que consideramos
ser nosso dever institucional servir. Pode ser útil imaginar quem são
estas pessoas. Onde vivem e trabalham? Quais são os seus hábitos culturais e sociais? Têm ambições pessoais e sonhos de vida? É engraça-
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do se todos nos pusermos a partilhar estes públicos idealizados uns
com os outros, porque às vezes até nos podemos lembrar de mesclar
esta personagem com aquela. E até pode ser que alguém na sala diga
qualquer coisa como “olha que isso faz-me lembrar o Marco. Se calhar
podia convidá-lo para vir cá beber um café um dia destes”. E, claro, se
o relatório ainda estiver à mão, até podemos ir ver se estas abstrações
se encontram entre os nossos públicos, e quanto destes representam.
Só mesmo para perceber se eles andam aí ou não. Sobretudo quando
trabalhamos em grandes organizações, que servem diversos públicos
em departamentos diferentes, podendo alguns deles já ter uma relação
com o departamento do vizinho. De qualquer forma, já que estamos
todos juntos, o que faz sentido é decidirmos pegar num ou dois destes
avatares e pensarmos em grupo o que é que esta pessoa pode querer
da vida. E, já agora, em que é que a nossa organização pode contribuir
para isso. E como somos nós que estamos na sala, como é que o trabalho que cada um de nós faz se encaixa nesse contributo. E entramos
na tempestade de ideias. Cada um de nós começa por secretamente
apresentar aquela ideia que já queríamos fazer há uma data de tempo,
mas nunca deu para avançar. Como é mesmo uma ideia boa, pode ser
que desta vez avance. Mas como
há uns quantos que lançam ideias
QUANDO CONSEGUIMOS UMA LISTA
como se não houvesse amanhã, se
DE IDEIAS EXTENSA O SUFICIENTE PARA
calhar também convém pegar em
PARECER UM CATÁLOGO DE NETFLIX,
mais uma ou duas ideias. Pode ser
PODEMOS COMEÇAR A BRINCAR COM
qualquer coisa gira que já vimos
ELAS. VER SE ALGUMAS CASAM EM
fazer noutro sítio. Ou até uma coiIDEIAS MAIS COMPLEXAS. OU SE HÁ
sa qualquer, meio vaga, que nos
REDUNDÂNCIAS. PEGAR NA CABEÇA DE
surgiu quando estivemos a decidir
UMA E TRANSPLANTÁ-LA PARA SER O
as duas personagens que gostaBRAÇO ESQUERDO DA OUTRA.
ríamos de cativar como novos públicos. Quando conseguimos uma
lista de ideias extensa o suficiente para parecer um catálogo de netflix,
podemos começar a brincar com elas. Ver se algumas casam em ideias
mais complexas. Ou se há redundâncias. Pegar na cabeça de uma e
transplantá-la para ser o braço esquerdo da outra. E, claro, ir vendo se
para lá de serem divertidas, respondem ao que tínhamos pensado ser o
que esta gente quer da vida. E que a nossa organização pode satisfazer.
Ah! Convém também verificar se a nossa organização o consegue fazer.
Será dispendiosa esta brincadeira? Quanto? Bem, se já decidimos o
que queremos fazer e para quem, e uma vez que isto vai ter que sair do
bolso, é melhor pensar em como se pode aferir o resultado duma coisa
destas. Porque se vamos ao gabinete ali de cima pedir autorização e
aprovação do orçamento, de certeza que nos vão perguntar como é que

Índice
I. Câmara
I. Oosterbeek
M. García
Recursos

S. Borges

M. Østergaard

J. Vogel

C. Milano
M. Giovinazzo

N. Giorgadze

H. Rendeiro

C. Moreira

P. Agostinho
G. Guimarães

avaliamos isto. Se não for aproO QUE SABEMOS É QUE RENDE MAIS
vado já sabemos que podemos
PASSAR ALGUM TEMPO A FAZER ISTO
começar do início. Ou do meio.
DO QUE A SUSPIRAR PORQUE AS
Deixámos tanta ideia no meio que
COISAS QUE FAZEMOS NÃO PRODUZEM
talvez não valha a pena voltar ao
OS RESULTADOS QUE QUEREMOS.
início. O que sabemos é que rende
mais passar algum tempo a fazer
isto do que a suspirar porque as coisas que fazemos não produzem os
resultados que queremos. E se for aprovado? Bem, é arregaçar mangas
e por mãos à obra, que há trabalho para fazer e já sabemos o que vai
caber a cada qual.
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Há um perigo em ceder às pulsões narcísicas, mas aprendemos que
para serem responsivas num mundo de crescente incerteza e capazes
de estabelecer relações duradouras com novos públicos, as instituições
não devem evitar alguma autocontemplação. Basta que esta não as coloque na posição de se enamorarem de si mesmas, impedindo-as de
estabelecer relações frutíferas com esses públicos e com organizações
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parceiras. Afinal, ninguém gosta de se ouvir descrito como um grande
vaidoso que para aí vai.
Este processo, para ser genuinamente responsivo, requer dos profissionais que nele participam algum grau de indisciplina. Mas requer ao
mesmo tempo algum controlo. A forma que encontrámos para satisfazer estas duas necessidades foi a de trazer para o processo da organização uma entidade mediadora. Quando no Adeste Plus, a Mapa das
Ideias testou este processo com a Fundação Calouste Gulbenkian, nosso parceiro no projeto, e com o Museu de São Roque, quisemos libertar
os profissionais que decidiram aceitar este desafio da responsabilidade
de controlar o processo, incitando-os à folia da experimentação, garantindo-lhes a segurança que algum resultado viável sairia dele. Quisemos que o processo para eles fosse socializado e não mecanizado.
Seguindo uma metodologia maleável, sabíamos o que pretendíamos
em cada momento de trabalho. Mas coube-nos repensar sempre a
abordagem que usámos em função das pessoas que teríamos na sala.
O que nos tinham mostrado nos nossos encontros anteriores. Com que
nível de liberdade estavam mais predispostas a trabalhar. Se a missão
deles era colocar-se nos pés de potenciais públicos, a nossa era colocar-nos nos deles. Procurar as ferramentas que melhor respondessem
a cada passo da metodologia, ao mesmo tempo que propiciavam uma
melhor experiência entre pares.
Introduzindo, sempre que posESTE PROCESSO, PARA SER
sível, dinâmicas colaborativas e
GENUINAMENTE RESPONSIVO, REQUER
reduzindo, na medida das nossas
DOS PROFISSIONAIS QUE NELE
capacidades, dinâmicas competiPARTICIPAM ALGUM GRAU DE
tivas. Tudo isto salpicado de uma
INDISCIPLINA. MAS REQUER AO MESMO
coreografia de mediadora em que
TEMPO ALGUM CONTROLO. A FORMA
nos atropelamos e interpelamos e,
QUE ENCONTRÁMOS PARA SATISFAZER
se estivermos maldispostos, nos
ESTAS DUAS NECESSIDADES FOI A DE
apelidamos, dando o exemplo da
TRAZER PARA O PROCESSO DA ORGANI
desordem criativa que queremos
ZAÇÃO UMA ENTIDADE MEDIADORA.
instalar nos participantes.
Mediado, o processo permite ainda ter um parceiro capaz de olhar com
espírito crítico para a organização e para as ideias que se geram, oferecendo guias que legitimam e valorizam os esforços da equipa envolvida, ao mesmo tempo que honram a identidade da instituição que caminha no difícil e incerto espaço da democracia cultural. O truque aqui
é ter carinho pelos parceiros com que trabalhamos, sabendo sempre o
que custa mudar.
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Estabelecer estas redes de solidariedade entre instituições é também
fundamental quando olhamos para a fragmentação dos tecidos laborais em geral, e de vários profissionais da cultura. Concretamente daqueles cuja precariedade não é situação, mas condição. Estes contactos
tornam todos os que deles participam mais resilientes. Alargando as
suas redes de contactos. Expondo e demonstrando as suas competências. E permitindo melhor discernir o papel das políticas culturais nos
problemas que enfrentamos, garantindo que as estratégias que pensamos para os ultrapassar são dimensionadas e estão apontadas para o
alvo certo.
As colaborações que se estabelecem neste processo podem por vezes
terminar. As condições de um setor frágil, sabemos, são de incerteza
quanto a qualquer futuro. Mas os protocolos desfeitos não se perdem
na floresta como os urros da desconsolada Eco. Não sendo Narcisos,
sentimo-los reverberar aqui e acolá, tornando-se novamente presentes
quando nos deparamos com uma ideia parecida com a que foi apresentada naquela sessão, um lamento como o que ouvimos daquela vez, ou
até, nas mais das vezes, quando um novo desafio surge no horizonte e
sabemos exatamente a quem ligar.
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A esta colaboração imprescindível no processo de desenvolvimento de
um protótipo de atividade para novos públicos, o Adeste Plus juntou
uma segunda. Porque se o processo de repensar uma relação com um
público é geralmente agradável, a implementação desse processo traz
riscos e dificuldades. Sobretudo quando essa implementação implica
novos modelos de trabalho que nem sempre se ajustam aos organigramas e fluxogramas das organizações. O “buddy program” funcionou aqui como uma rede de solidariedade entre equipas de organizações que estão a implementar protótipos originados pela metodologia
ACED, permitindo aos envolvidos sentirem-se menos isolados. E lembrarem-se que a mudança não é apenas difícil na sua casa. Ela é sempre difícil. Se não for, não se está realmente a mudar.
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Ivo Oosterbeek. O Ivo tem um Mestrado em Arqueologia Pré-Histórica
(com especialização em Gestão do Património) e é licenciado em Artes Gráficas. Tem igualmente formação em Gestão de Eventos de Turismo Cultural.
É membro do Instituto Terra e Memória, o grupo de Quaternário e Pré-história
do Centro de Geociências (uID73-FCT – Coimbra) e colaborador do Museu de
Arte Pré-Histórica de Mação. Atualmente, encontra-se a concluir o Mestrado
em Comunicação Científica. Está na Mapa das Ideias desde 2014 e gere a área
de Consultoria em colaboração com Ilídio Louro.
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LABORATÓRIOS CIDADÃOS
E POLÍTICAS PÚBLICAS
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Marcos García
Diretor
MEDIALAB PRADO
(MADRID)

Com base em ambas as hipóteses ou exemplos
representativos do impulso humano inato de colaboração,
os laboratórios cidadãos são propostos como um
modelo público, aberto, democrático e institucional
de experimentação, cujas redes distribuídas poderiam
servir de apoio a novas políticas públicas baseadas
numa ideia que é muito relevante hoje em dia: a
interdependência entre seres vivos e entre saberes.
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Laboratórios cidadãos
Os laboratórios cidadãos são propostos como um modelo de instituição pública que oferece locais de encontro para a experimentação
e colaboração entre desconhecidos que trabalham em equipa para
levar a cabo projetos que procuram melhorar a vida em comum.
Os projetos e experiências realizados num laboratório cidadão vão
desde a criação de protótipos em open source, edição de artigos da
Wikipédia, barras de exercícios no parque, visualização de dados
sobre hábitos alimentares e as suas consequências, tradução colaborativa de livros, ou a conceção de instrumentos de baixo custo para
um laboratório de biologia.
A metodologia dos laboratórios cidadãos destina-se a facilitar a colaboração de pessoas que vêm de mundos diferentes e que anteriormente não se conheciam no desenvolvimento de uma miríade de
ideias diferentes. No caso do Medialab Prado, laboratório cidadão
do Município de Madrid, o primeiro passo é a abertura de concursos
temáticos sobre questões como a mobilidade, alimentação, magia e
tecnologia, a cidade como base de dados, a Espanha vazia ou a conceção e construção de brinquedos.
Depois de selecionados entre oito e
O OBJETIVO DOS LABORATÓRIOS
dez projetos, é publicada uma conCIDADÃOS É MANTER UM LOCAL
vocatória aberta a todos os que desePERMANENTE NA CIDADE (UMA
jem colaborar. Todos os participanINSTITUIÇÃO) ONDE NOS POSSAMOS
tes, por vezes mais de uma centena,
ENCONTRAR COM OUTROS VIZINHOS
reúnem-se em workshops de protoPARA REALIZAR PROJETOS QUE
tipagem colaborativa no mesmo loMELHOREM A VIDA EM CONJUNTO E
cal, organizados em torno de cada
CRIEM UMA COMUNIDADE.
um dos projetos. Dependendo do
tipo de convocatória, os workshops
duram duas semanas, caso os participantes venham de países diferentes, vários fins de semana, caso sejam destinados à população
local ou grupos de trabalho estáveis para projetos de continuidade.
Embora os workshops sejam facilitados por uma equipa de mentores, assistentes técnicos e mediadores, cada grupo, composto pelo
promotor da ideia e pelos colaboradores que se quiseram juntar
para a concretizar, têm de se organizar e decidir como dar forma à
proposta inicial. O objetivo é construir um protótipo, mas, do ponto
de vista institucional, não existe pressão para se chegar a um determinado resultado. Apenas se pede que o processo de experimentação seja documentado. A chave é que fazer algo em conjunto implica
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aprender a fazer algo em conjunto e no desenvolvimento dos projetos é necessário empregar competências de cooperação, tais como a
escuta, a empatia, a capacidade de transmitir uma ideia, saber incorporar ou refutar as ideias dos outros, ou reconhecer as contribuições de cada um. Cada protótipo implica, portanto, a prototipagem
de uma nova comunidade de prática e aprendizagem.
Para além da colaboração que acontece em cada equipa, o facto de
todos os grupos estarem no mesmo lugar ajuda a construir uma atmosfera animada de generosidade contagiosa. O objetivo dos laboratórios cidadãos é manter um local permanente na cidade (uma
instituição) onde nos possamos encontrar com outros vizinhos para
realizar projetos que melhorem a vida em conjunto e criem uma comunidade.
Como forma de assegurar a diversidade da participação, não basta
publicar convocatórias abertas; é necessário pôr em prática a hospitalidade necessária para que qualquer pessoa se sinta convidada
a fazer parte de uma equipa de trabalho. Estas práticas de hospitalidade ou mediação cultural devem, portanto, ser capazes de incluir
diferentes formas de envolvimento, desde a participação menos ativa ou esporádica até às de maior intensidade e duração para aqueles que têm o tempo e a vontade de o fazer. É um apelo à colabo-

Reunião
do projeto
Wikisfera no
Medialab Prado.
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TODOS OS SERES VIVOS
PARTILHAM A VULNERABILIDADE,
NÃO COMO UMA FRAQUEZA,
MAS COMO AQUILO QUE, AO
NECESSITARMOS UNS DOS OUTROS,
NOS PERMITE UNIR, ALIAR E APOIAR
UNS AOS OUTROS.

Políticas públicas
Tal como salienta Lorena Ruiz, “a crise social e sanitária provocada
pelo surgimento da COVID-19 tornou visível o que há muito tempo
vinha a ser observado por abordagens como o ecofeminismo: nenhuma vida se pode sustentar sozinha, a interdependência constitui-nos (dependemos de outros seres humanos, mas também do
mundo material e da natureza). Todos os seres vivos partilham a
vulnerabilidade, não como uma fraqueza, mas como aquilo que, ao
necessitarmos uns dos outros, nos permite unir, aliar e apoiar uns
aos outros”1. Se tivéssemos o potencial de criar redes para atuar coletivamente, os laboratórios cidadãos seriam instituições públicas
para desenvolver essa força. Qual seria a sua correlação com as políticas públicas?
Nos últimos dez anos, tenho assistido ou participado na organização de vários encontros e iniciativas destinadas a promover a colaboração entre laboratórios e iniciativas de inovação cidadãs2. Estes
encontros têm servido para ativar uma multiplicidade de projetos e
ligações entre os participantes, mas não conduziram a uma estrutura mais ou menos formal que sirva para potenciar, canalizar e dar
continuidade a colaborações de maior escala. Talvez a rapidez com
que iniciativas como frenalacurva.net3 foram lançadas durante o
confinamento de 2020 em tantos países tenha a ver com os encontros e redes criados nos últimos anos. De que forma poderiam estas
redes incipientes cristalizar-se nas políticas públicas?
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ração semelhante ao que ocorre em
situações de catástrofe e que mostra
o desejo de contribuir com o nosso
conhecimento para projetos comunitários na medida das nossas possibilidades.
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1 RUIZ, Lorena. “O que é um laboratório cidadão? Porquê em bibliotecas e outras instituições
culturais?”. Texto para o curso “Como criar um laboratório cidadão e construir redes de
colaboração”. Disponível em: <https://www.medialab-prado.es/sites/default/files/multimedia/
documentos/2020-09/1.A.Lorena%20Ruiz_0.pdf>
2 Eis alguns exemplos: Lab to Lab (2009-10), Summerlab (2009), Lab Sur Lab (2011), The Future of
the Lab (2009), Sommercamp-Workstation (2009), Encuentros de innovación ciudadana (2013-),
Labics (2014-19), Lab Meeting (2015), Residencias de innovación ciudadana (2015-20), Lab
Meeting Iberoamericano (2018).
3 “Frena la curva” é uma plataforma para dar visibilidade e promover a criação de projetos
cidadãos para enfrentar a crise resultante da pandemia. Foi lançado durante os primeiros dias do
confinamento em Espanha em março de 2020 por instituições, grupos e indivíduos do campo da
inovação cidadã. https://frenalacurva.net/

Índice
I. Câmara
I. Oosterbeek
M. García
P. Agostinho
G. Guimarães
C. Moreira
H. Rendeiro
N. Giorgadze
C. Milano
M. Giovinazzo
J. Vogel
M. Østergaard
S. Borges
Recursos
27

Proponho explorar estas vias:
• Criação de laboratórios cidadãos em bairros, vilas e cidades. Localizados em instituições públicas tais como bibliotecas, escolas,
universidades, centros de saúde ou centros desportivos, proporcionarão locais de encontro para colaboração, experimentação
e desenvolvimento colaborativo de projetos. É necessário criar
projetos de todos os tipos (culturais, educativos, tecnológicos, de
ciência cidadã, de dados, de saúde, bancos de tempo) que aliviem
a situação e, ao mesmo tempo, ajudem a construir novas redes de
colaboração e apoio mútuo na proximidade dos bairros. Para que
tenha impacto, é necessária a existência de infraestruturas estáveis. Tal como uma exposição não é o mesmo que um museu, uma
hackathon não é o mesmo que um laboratório cidadão. A coordenação entre os diferentes laboratórios será também necessária
para o intercâmbio de projetos, aprendizagens e colaboração em
projetos de grande escala.
• Projetos temáticos em rede. Se muitos laboratórios e iniciativas de
inovação cidadãs escolherem um tema comum e o abordarem em
conjunto, o âmbito das suas ações pode ser muito maior. A prevenção da solidão indesejada, mobilidade, comércio local, educação, qualidade do ar ou da água são problemas comuns a todos os

Projeto
Supergiz,
uma iniciativa
Autofabricantes
no Medialab
Prado.
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locais. Trabalhar de forma coordenada permitir-nos-á detetar as iniciativas que funcionam e replicá-las
em vários locais simultaneamente.

A CULTURA É UM TERRENO
PROPÍCIO À EXPERIMENTAÇÃO,
PARA TESTAR NOVAS FORMAS DE
FAZER E RELACIONAR-SE, NAS
QUAIS O ERRO NÃO SÓ É POSSÍVEL
COMO BEM-VINDO, PARA EXPLORAR
CAMINHOS INESPERADOS.

• Encorajar uma experiência bem-sucedida a ser replicada e adaptada
em muitos lugares. Podem ser abertos concursos para que projetos de
ciência cidadã ou iniciativas de inovação cidadã como Autofabricantes4 ou Wikiesfera5 possam ser realizados em diferentes lugares
simultaneamente, distribuindo algumas funções. Para o seu funcionamento, será necessário levar a cabo um trabalho de coordenação. Creio que este trabalho deve ser levado a cabo por organismos internacionais e estatais.

Políticas culturais
Estas são três propostas sobre como o poder dos laboratórios cidadãos poderia ter uma correlação com as políticas públicas. Até agora, falei de política pública mas não de política cultural. Há muitos
argumentos para incluir os laboratórios cidadãos e as suas atividades na área da cultura, mas também para os inserir noutros contextos, tais como educação, inovação ou políticas sociais.
A cultura é um terreno propício à experimentação, para testar novas
formas de fazer e relacionar-se, nas quais o erro não só é possível
como bem-vindo, para explorar caminhos inesperados. O mundo da
cultura é um mundo que não funciona sob uma razão instrumental, no qual não esperamos resolver problemas, mas talvez apenas
formular questões de uma forma diferente. Não se rege, portanto,
pelos mesmos critérios de eficiência que outras esferas, mas facilita
a criação de ineficiências significativas6 que dão origem a situações
novas e, por vezes, maravilhosas.
Ao mesmo tempo, um contexto como o dos laboratórios cidadãos,
que se propõe multiplicar as capacidades de qualquer pessoa na
produção colaborativa, ultrapassa o campo da cultura entendida
como um sector frequentemente mais orientado para a divulgação

4 https://autofabricantes.org
5 https://wikiesfera.org
6 GORDON, E. y MUGAR, G. (2020): Meaningful Inefficiencies: Civic Design in an Age
of Digital Expediency. Oxford Scholarship Online. Disponível em: <https://oxford.
universitypressscholarship.com/view/10.1093/oso/9780190870140.001.0001/oso9780190870140>
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Como o programa Cultura e Cidadania tem demonstrado desde
2015, na área da cultura existem inúmeras práticas de cultura comunitária e experimentação entre disciplinas que vão para além dos
géneros, formatos tradicionais e a própria cultura. Talvez os laboratórios cidadãos possam ajudar a implementar políticas públicas e
projetos transversais que ajudem a articular parcerias benéficas entre diferentes campos como a educação, ciência e tecnologia, o ambiente ou políticas sociais.
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de bens culturais e a produção de espectadores do que para a ativação de conversas no trabalho colaborativo.
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Marcos García. Diretor do Medialab Prado desde 2014. Entre 2006 e 2014,
foi responsável pelo programa cultural do Medialab Prado, juntamente com
Laura Fernández, e entre 2004 e 2006, ambos foram também responsáveis
pelo programa educativo do MediaLab Madrid, no qual desenvolveram o
programa de mediação cultural e o projecto Interactivos? Tem participado
em fóruns nacionais e internacionais sobre cultura digital, medialabs, inovação cidadã e cultura livre. Recentemente, promoveu o projeto “Laboratórios cidadãos distribuídos” com o Medialab Prado, em colaboração com o
Ministério da Cultura.

Inteligência
Coletiva para
a Democracia
2017 no
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Paula Agostinho
Produtota e artista
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POESIA
VISUAL EM
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PANDEMIA
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Gonçalo Guimarães
Arquiteto

Conversámos com a Paula Agostinho e o Gonçalo Guimarães
sobre o seu projeto desenvolvido em tempos de pandemia:
imagens de uma Luanda confinada, com uma beleza
quase melancólica e a energia das redes sociais.
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IC – Gostaria de agradecer-vos por terem aceite o convite da Conectando Audiências. É com imenso prazer que faço esta ponte entre, literalmente, continentes. Nos últimos tempos, tem havido um interesse
muito especial sobre os projetos que foram pensados durante o confinamento pandémico. Todavia, gostaria antes de falar um pouco sobre
o que fazem quando não estão fotografar e “poesiar” durante o confinamento. Paula, queres começar?
PA - Eu fui produtora durante cinco anos na Geração 80. Antes disso,
estudei Teatro, Cinema e Música. Depois, em 2013, foi quando voltei
a mudar-me para Luanda. A par da faculdade, durante os 10 anos que
estudei em Lisboa, e como sempre gostei muito de música – sempre
foi a minha paixão principal, acho que até mais que o cinema e o teatro
– também estudei música. Depois, achei que era a altura de experimentar um caminho novo; despedi-me, estou a dar aulas de canto e a
continuar a aprender sobre a minha voz e a colaborar com um estúdio e
com uma banda. Agora estou a experimentar aquilo que está mais perto do meu batimento cardíaco e ver o que é que dá. Acho que é preciso
um bocadinho de coragem para experimentar estas coisas e não sei se
a altura certa foi esta.
IC - Foi um rasgo de coragem e de loucura. Gonçalo?
GG - Eu diria que o tempo que a pandemia trouxe para muita gente
foi o tempo certo para fazer coisas que andavam escondidas no baú.
O meu nome é Gonçalo, sou formado em Arquitetura pela Universidade do Porto e trabalho com arquitetura, sempre trabalhei. Continuo
a achar – ou, pelo menos, tento continuar a achar – que a arquitetura
ainda pertence ao campo das artes, embora, muitas vezes, o mercado
de trabalho te obrigue a pensar de maneira diferente. Trabalhei muitos anos em Portugal, alguns trabalhos também fora de Portugal, com
amigos na Índia, mas sempre na vertente de arquitetura.
Todavia, sempre gostei de navegar num perímetro ou numa área mais
cinzenta da criação de imagens que, muitas vezes, é apoiada pela arquitetura e a minha função, enquanto arquiteto, também trata de criar
imagens e conceitos. Por isso,
tento sempre extravasar um pouSEMPRE GOSTEI DE NAVEGAR NUM
co os limites daquilo que é a parePERÍMETRO OU NUMA ÁREA MAIS
de, o chão, os tetos, o espaço deCINZENTA DA CRIAÇÃO DE IMAGENS
finido, para explorar um espaço
QUE, MUITAS VEZES, É APOIADA PELA
mais artístico. E se tenho alguma
ARQUITETURA E A MINHA FUNÇÃO,
ação preponderante no espaço arENQUANTO ARQUITETO, TAMBÉM TRATA
tístico é mais na criação de imaDE CRIAR IMAGENS E CONCEITOS.
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gens, como a ilustração, que é algo
TENTO SEMPRE EXTRAVASAR UM
que tenho feito como hobby. Não sei
POUCO OS LIMITES DAQUILO QUE É A
se um dia se vai tornar uma profisPAREDE, O CHÃO, OS TETOS, O
são a tempo inteiro, mas é algo que
ESPAÇO DEFINIDO, PARA EXPLORAR
tenho muita paixão em fazer e aproUM ESPAÇO MAIS ARTÍSTICO.
veito sempre que posso para fazê-lo.
Esta parceria com a Paula – não sei
se já é o momento da pergunta, mas já me estou a antecipar – surgiu
um pouco por ter conseguido esse tempo. Não sei avançamos depois
com essa pergunta.
IC - Podes continuar já a responder essa pergunta.
GG - Eu e a Paula conhecemo-nos há alguns anos. Nunca fomos propriamente muito próximos, mas estudávamos na mesma escola e eramos os dois da área de Artes. Acho que a Paula andava dois anos à frente do meu ano. Recentemente, quando eu voltei para Luanda – estava a
viver em Lisboa até há dois anos atrás (até 2018) – acabámos por criar
mais contacto no nosso dia-a-dia. Quando percebemos que tínhamos
um certo fascínio pelo campo artístico, começámos a partilhar coisas
que fazíamos. Depois, a Paula teve esta ideia de fazer este registo fotográfico, estas várias sessões, e convidou-me a participar. Na altura, ela
estava a fazer um trabalho de divulgação das sessões – acho que era no
instagram – tinha alguns textos…. não textos, mas intervenções que
queria fazer sobre as fotografias e perguntou-me se eu queria colaborar
e trabalhar nisso. Se não me engano – Paula, corrige-me – estavas a
fazer aqueles textos diretamente no Instagram – o que, de certa maneira, é uma forma estranha de fazer arte. Não digo que seja má, é só
diferente usarmos as ferramentas do telemóvel para estar a produzir
arte. Na altura, ela tinha encontrado um template para texto que não
gostava muito, não estava a conseguir traduzir aquilo que ela queria e,
por isso, desafiou-me a fazer esse trabalho com ela. Acho que foi engraçado e, sim, depois descambou para eu começar a fazer desenhos sobre
as fotografias dela que, na verdade, não consegui fazer muitos. Acho
que fiz dois, um ou dois.
PA - E só mostraste um.
GG - Só mostrei um; o outro é aquela sensação de nunca saberes quando é que um trabalho está feito. Como senti que não estava…
PA - Sim, mas é “como diz o outro”: às vezes, os trabalhos nunca estão
terminados, só param em sítios interessantes e temos que aceitar isso.
Mas acho que esta colaboração com o Gonçalo acabou por ser uma coi-

ÀS VEZES, OS TRABALHOS NUNCA
ESTÃO TERMINADOS, SÓ PARAM EM
SÍTIOS INTERESSANTES E TEMOS QUE
ACEITAR ISSO.
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sa muito prática e foi um pedido muito abaixo do talento que ele tem e
muito abaixo das capacidades que ele tem. Era, basicamente, escolher
um lettering, desenhar um lettering para as tais frases e conseguir dividi-las num sítio estético em cima da imagem, de maneira que fizesse
sentido ao ler – no “tal” template eu não tinha essa liberdade e faz toda
a diferença, aquela ironia da linguagem, a manipulação da linguagem
na distribuição das palavras no ecrã ou por cima de uma imagem. O
Gonçalo acabou por dar essa ajuda, por ter esse sentido estético de escolher um lettering que me agradou e ser paciente nos pedidos. Depois,
ele surpreendeu-me um pouco com esses desenhos por cima das imagens, que acabaram por ser um trabalho a inspirar outro, sem pedir
nada. Penso que isso foi algo que surgiu de maneira super natural e
orgânica e tenho pena que só tenha saído um, mas que eu achei super
bonito e que é a linguagem dele, independentemente de partir de uma
fotografia de outra pessoa.
IC - Falámos aqui de duas coisas interessantes. Por isso, eu propunha,
para já, partilhares o ecrã e mostrares algumas das fotografias; depois,
o Gonçalo disse uma coisa engraçada: que estavas a usar o Instagram,
algo que ele não considera como um canal muito artístico.
GG - Não, espera, eu não disse que não é um canal muito artístico. Eu
acho é engraçado, de certa maneira, termos que nos subverter ao que
a aplicação te disponibiliza fazer artisticamente. Não estou aqui a fazer
um julgamento se acho positivo ou negativo, só acho engraçado que
essa seja a interação.
IC – Sim, mas porque eu acho que agora as redes sociais permitem
fazer imensas coisas muito diferentes e até subversivas.
PA - Inês, espero que não te importes com o método, mas isto são algumas das stories que ainda estão no Instagram e com os letterings
do Gonçalo. Eram estas as ideias, um bocado a brincar com a ironia
da pandemia, o lavar as mãos e as pessoas não se poderem tocar, não
poderem sair.
IC - Então, fala-me só um bocadinho sobre estas imagens e sobre o
projeto. Eu gosto imenso das imagens. Vocês, no fundo, criaram assim
uns memes muito subversivos, muito elegantes.

ELE SURPREENDEU-ME UM POUCO
COM ESSES DESENHOS POR CIMA DAS
IMAGENS, QUE ACABARAM POR SER
UM TRABALHO A INSPIRAR OUTRO,
SEM PEDIR NADA.
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PA - Este projeto surgiu de uma maneira muito espontânea. Na verdade, uma das coisas que eu precisei e que notei que precisava desde o
início deste lockdown e da pandemia foi de silêncio. É engraçado porque nós estavamos dentro de casa ou isolados ou só com a família mais
nuclear e senti que havia imenso ruído. Penso que estávamos muito
agitados ou ansiosos para encher algum vazio que tinha ficado de estarmos trancados e de não podermos estar com pessoas e, para mim,
isso vem muito de ecrãs e redes sociais. Então, decidi que ia parar com
isso e que não ia ligar mais ou que ligaria uma vez por semana e estive
assim no início, enquanto as pessoas ainda procuravam o que fazer e
como funcionar - isto porque depois as pessoas tiveram que se manter
em contacto e continuar a trabalhar e a produzir independentemente
de estarem em casa. Uma coisa que eu senti também é que tinha muitas
saudades de fotografar. Quer dizer, quando começei a fazer esta série
de fotografias, eu tinha a minha máquina guardada - é uma máquina
assim maiorzinha e que eu não me sinto à vontade de sair com ela cá.
Aliás, eu acho que não a tinha utilizado assim desde uma última grande
viagem que eu tinha feito há mais de cinco anos. Portanto, a máquina
estava assim meia perra, com pó,
embora muito bem guardadinha.
ESTE PROJETO SURGIU DE UMA
Lembro-me de pensar se eu conMANEIRA MUITO ESPONTÂNEA. NA
seguiria tirar fotografias bonitas
VERDADE, UMA DAS COISAS QUE EU
e interessantes sem sair de casa
PRECISEI E QUE NOTEI QUE PRECISAVA
e tornou-se mesmo um exercício
DESDE O INÍCIO DESTE LOCKDOWN E DA
diário. Inês, eu tive de ter uma
PANDEMIA FOI DE SILÊNCIO.
rotina à qual me agarrar todos os
dias para continuar a ter um propósito. Era tipo um exercício: de manhã fotografar de x às x horas, depois almoçar, depois à tarde editar as
fotografias do dia. Foi uma rotina que me foi motivando e distraindo e
um exercício muito fixe para mim de criatividade. Quer dizer, eu tenho
o privilégio de estar numa vivenda em Luanda, de ter alguma paisagem
e algumas árvores, montes de pássaros. Nesses primeiros meses que
fotografei é engraçado perceber um amadurecimento dos temas. Por
exemplo, eu não quero fotografar pessoas, mas, de repente, começaram a aparecer pessoas nas fotografias e cada vez mais perto. Eu fotografava muito da varanda e, portanto, assumia a minha presença ali
para quem estava. No início, as pessoas ficavam, por vezes, assustadas
porque devia parecer outra coisa qualquer, até que me fui tornando invisível, o que foi maravilhoso. As pessoas faziam a sua vida: os lavadores dos carros, a pessoa que estava a trocar roupa não sei onde, a pessoa que estava a regar as plantas no prédio longe. As coisas começaram
a ganhar temas e, depois, acho que quis personificar sentimentos que
as pessoas pudessem ter nos pássaros. Para mim, é mais inocente ser

UMA COISA QUE EU SENTI
TAMBÉM É QUE TINHA MUITAS
SAUDADES DE FOTOGRAFAR.
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IC – E quantas fotografias é que tiraste? Tens ideia?
PA - Bom, digamos que o título já não tem nada a ver com a realidade,
não é? Quarenta imagens de quarentena, só porque é bonito e rima,
não é? Porque 400 imagens são muitas.

PA - Exacto. Agora há que fazer valer o nome e ir até ao fim. Se isto
algum dia se tornar numa exposição, lá vou ter que fazer 40. Mas são
muitas, Inês, e eu sou de fotografar, sou de dedo leve e, portanto, brutas, são milhares de fotografias.
IC – Gonçalo, quando olhaste para as fotografias da Paula e quando ela
surgiu com este desafio, o que é que sentiste? Ou seja, o que é que tu
achaste que podias dar? Qual foi o potencial que sentiste?
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nos pássaros porque eu não estou a pôr palavras na boca de ninguém.
Por exemplo, acontecimentos políticos, um pássaro escondido com alguém a dizer “ó pá, vem ver que o Trump está na televisão” e ele está
tipo assim com a cara toda metida numa asa; ou alguém dizer: “eu acho
que ele está a espirrar muito” e o pássaro está assim a olhar para trás
e diz “impeachment”, coisas destes género que achámos que poderiam
ser giras de lançar naquela altura e que tiveram uma reação engraçada
quando as pessoas percebiam os trocadilhos. Para mim, foi esse exercício não só de criatividade, de regresso à fotografia, que é uma coisa que
eu faço desde muito nova e que gosto muito e que tenho flirts de mais
ou menos de afastamento, de sanidade até, e de equilíbrio emocional e
rotina dentro dessa loucura que foram os primeiro meses.
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GG - A mim interessa-me a palavra que tu usaste: o desafio. Isto podia
ter acontecido de muitas formas: a Paula podia ter dito “olha, quero fazer aqui texto que seja irónico e faz tu o texto, o lettering e tudo o mais”.
Não foi tanto o caso. Foi mais um trabalho de colaborar e apoiar, que
lança um outro desafio que eu também acho interessante que é tentar
interpretar aquilo que o artista, no caso da Paula, pretende e procurar
dar uma resposta ajustada. Esse foi
AS COISAS COMEÇARAM A GANHAR
o challenge. É aquela questão de
TEMAS E, DEPOIS, ACHO QUE QUIS
puxar dois milímetros para o lado,
PERSONIFICAR SENTIMENTOS QUE AS
um centímetro para cima, mudar o
PESSOAS PUDESSEM TER NOS
filtro de vermelho para o lettering
PÁSSAROS. PARA MIM, É MAIS
ficar mais escuro e eu acho isso
INOCENTE SER NOS PÁSSAROS
uma das partes do desafio de faPORQUE EU NÃO ESTOU A PÔR
zer um trabalho colaborativo. Por
PALAVRAS NA BOCA DE NINGUÉM.
exemplo, o caso do desenho sobre
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fotografia, que foi o outro que fiz,
NÓS QUE GOSTAMOS DE EXPLORAR
já é uma coisa diferente, já é uma
A ARTE, ÀS VEZES, É PRECISO SABER O
participação, não é tanto uma coMOMENTO DE PARAR PORQUE, NA
laboração. Eu vou apropriar-me
VERDADE, A ARTE É SEMPRE UMA
do trabalho da Paula e vou criar
EXPRESSÃO MUITO PESSOAL E TU,
uma coisa nova com a minha inENQUANTO SER EM CONSTANTE
tervenção. É mais livre, mas é só
EVOLUÇÃO, O TEU OBJETO ARTÍSTICO
uma natureza de desafio diferente
TAMBÉM ESTÁ A EVOLUIR CONTIGO.
e as duas foram válidas. Portanto, acho que a coisa desafiante foi
exactamente entrar dentro do espírito que a Paula pretendia para as
fotografias, conseguir captar esse imaginário e tentar fazer o que fosse
possível.
IC - E porque é que fizeste duas tentativas do desenho sobre a fotografia e só mostraste uma à Paula? É interessante porque quando falamos
sobre os nossos trabalhos, falamos sempre sobre os nossos sucessos,
não é? E agora estava curiosa para saber o que é que correu mal, ou
seja, porque é que tentaste e depois te retraiste?
GG - Não foi tanto uma retração. É a tal questão – e a Paula estava a
tocar nisso há pouco – nós que gostamos de explorar a arte, às vezes, é
preciso saber o momento de parar porque, na verdade, a arte é sempre
uma expressão muito pessoal e tu, enquanto ser em constante evolução, o teu objeto artístico também está a evoluir contigo. Portanto, o
mais provável é acordares no dia seguinte e “ó pá, já não me revejo
nisto”. Então, por um lado, há essa dificuldade de, às vezes, fechar o
trabalho; por outro, estás simplesmente à procura de alguma coisa que
tu nem sabes o que é e ela não está a surgir e foi mais neste caso que o
outro trabalho ficou a meio. O primeiro foi relativamente fácil. Porquê?
Não sei se a Paula tem aí para depois mostrar, mas foi uma sessão que a
Paula começou a fazer do céu, as nuvens, a lua, e eu na semana anterior
não sei porquê, não sei em que parte emocional é que a pandemia me
bateu, estava a ouvir David Bowie que, na verdade, nem é um artista
que eu costumo ouvir, e estava a ouvir a Life on Mars ou Major Tom e
começei a fazer um desenho sobre isso: o astronauta a olhar para Marte. Na altura, quando a Paula me mandou o desenho da lua foi: “vou
só colar uma coisa por cima da outra, não é preciso fazer muito mais”.
Fiz umas pequenas alterações ao desenho do astronauta e a coisa casou logo de imediato. Portanto, foi fácil nesse sentido, ou seja, eu tive
um encontro imediato com aquilo que era o meu imaginário. O outro
já estava a ser um processo de pesquisa e ficou por aí. Não desenvolvi

HÁ UMA CRISE ECONÓMICA QUE JÁ
NÃO É DE AGORA. PORTANTO, ESSAS
FOTOGRAFIAS AINDA SÃO MUITO
ATUAIS, AINDA NÃO É UM CENÁRIO DE
PASSAGEM PARA ALGO DIFERENTE.
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depois, não tive mais tempo, pois não é um trabalho que eu faça a full-time e, então, deixo sempre para os fins-de-semana.
IC - Mas estão de parabéns. É mesmo giro! E como é que vocês agora,
por exemplo, voltaram a olhar para essa coleção já em pleno desconfinamento? Ou seja, quando vocês estão na praia ao sol, quando Luanda
já voltou um bocadinho à sua vida normal, pois isto já é quase relíquia,
são artefactos do confinamento.
GG – Eu, provavelmente, teria alguma dificuldade em registar que
alguma coisa tenha voltado ao normal. Por exemplo, a segunda fotografia, que eu depois acabei por não terminar, era uma fotografia que
a Paula tem de uma grua - apanha o céu e uma grua – e a verdade é
que na cidade de Luanda as gruas continuam a existir, o mercado de
construção funciona, mas está muito paralisado. Há uma crise económica que já não é de agora. Portanto, essas fotografias ainda são muito
atuais, ainda não é um cenário de passagem para algo diferente. Eu
temo que, infelizmente, daqui a uns meses eu volte a pegar naquela
fotografia e ela ainda seja muito atual. Mas não sei o que a Paula queira
dizer sobre isso.
PA - Eu adorava que o Bolsonaro fosse
EU ADORAVA QUE O
uma relíquia nesta coleção, mas ele ainBOLSONARO FOSSE UMA RELÍQUIA
da não é. O Trump já é um bocadinho
NESTA COLEÇÃO, MAS ELE AINDA
e ainda bem. Eu estou um bocadinho
NÃO É. O TRUMP JÁ É UM
com o Gonçalo no sentimento de que
BOCADINHO E AINDA BEM.
ainda não é normal. É engraçado que já
sinto uma nostalgia quando olho para
as fotografias porque já não estou nessa rotina de fotografar todos os
dias e, depois, cuidar das fotografias, namorá-las e escolhê-las. Portanto, já sinto que é uma coisa que esteve ali num período e que já se
foi. Mas acho que há muitos sentimentos que continuam a ser atuais:
o medo de contágio, a ignorância em relação à doença, em relação aos
tratamentos, todo o desconhecimento sobre as vacinas, se resultam ou
se não resultam, se são seguras ou se não são seguras… Há uma série
de medos que se foram modificando. Agora, não é tanto a doença, é o
medo da cura ou não cura. Portanto, eu acho que ainda é um bocadinho
atual
Para algumas pessoas, também dentro do seu privilégio, as saudades
de uma liberdade e, às vezes, essa liberdade tem muito a ver com o
viajar, com o trocar de país, com o ir ver a familia que mora longe e
, para mim, os pássaros também foram símbolo disso, de aviões, de
poder viajar, de poder ir dali para aqui e que tomávamos tudo isso por
garantido. Agora, cada vez que dou um mergulho no mar penso que
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isso sim é uma relíquia. É algo muito especial, parece que sinto todas as
ondinhas a passarem-me pelo corpo.
Era uma coisa que fazíamos todos os
fins-de-semana.
GG - E ainda estás a cometer um crime.

MESMO SEM AS FRASES NAS
IMAGENS, ACHO QUE HÁ IMAGENS
QUE SE AS PESSOAS CONSIDERAREM
QUE FORAM TIRADAS SEMPRE DA
MESMA CASA E SEM A PESSOA SAIR
DE CASA, TAMBÉM TÊM UMA POESIA
DIFERENTE.

PA - E ainda estou a cometer um crime. Tenho que pedir ao polícia ou
ser apanhada ou sair do mar a correr e depois dizer que não, que é só
suor, que estava a correr muito. Portanto, acho que não é normal. Mesmo sem as frases nas imagens, acho que há imagens que se as pessoas
considerarem que foram tiradas sempre da mesma casa e sem a pessoa
sair de casa, também têm uma poesia diferente. Eu apreciaria isso no
trabalho de outra pessoa, fosse ela quem fosse, aquilo a que escolhesse
tirar fotografias, e houve várias pessoas, vários fotógrafos do mundo
ou não fotógrafos que fizeram esse exercício. Fotografando, pintando,
desenhando, compondo canções à janela.
IC - Vocês quase que fizeram trabalho de cartoon muito duro com as
frases e as fotografias. É uma linguagem dura, há muita ironia e, ao
mesmo tempo, é muito bonito. Depois, também acho muito interessante o ponto de vista da fotografia ser o ponto fixo, ou seja, não é para
aquilo que o fotógrafo olha, é onde o fotógrafo está. Isso é uma coisa comum a vários projetos agora no lockdown, mas é uma perspetiva muito
interessante. O teu ponto fixo é o teu próprio ponto de partida. Estás
sempre no mesmo sítio e o mundo vai mudando à tua volta e isso é uma
coisa muito gira. Acho que esse potencial do cartoon e dessa mensagem
que é muito sintética está muito bem apanhada. É inteligente. É uma
leitura que a pessoa olha e descobre qualquer coisa na imagem. Penso
que vocês os dois juntos fizeram um trabalho muito bom.
GG - Queria só terminar a minha resposta de há pouco. Eu acho que
fugi um pouco à pergunta e tem a ver com isto que estávamos agora a
falar: a Paula fez esse registo sempre de um ponto único e à medida
que eu ia recebendo as fotografias que ela me mandava por sessões separadas - a sessão dos pássaros, depois a do céu – achei muito curioso
e fiquei admirado com a diversidade de objetos que ela era capaz de
retratar de um único ponto de partida. Quando ela depois entrou na
parte mais humana de registo de pessoas e o tipo de imagem estética
que conseguiu captar das pessoas à volta da sua casa, começei a perceber a riqueza de um trabalho que não era só o mundo animal e depois
o céu; havia uma maior diversidade de objetos que eu nem achava que
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seria possível captar de uma única varanda. Acho super interessante o
trabalho que ela fez.
PA - Nem eu, na verdade.
IC - Foi uma descoberta. Mas tem mesmo a ver com a riqueza e diversidade de elementos que fazem parte das nossas paisagens; a ideia
que as paisagens são todas humanas porque nós estamos a vê-las e temos sempre essa interpretação, não é? E como a nossa linha emocional
também é tão importante ao lê-la. Ou seja, é aquela ideia dos românticos do século XIX, em que a nossa emoção extravasa para o mundo. É
o que eu sinto um bocadinho nestas fotografias.
GG - E o tempo. Eu acho que a pandemia fez repensar a questão do
tempo porque o mais provável seria a Paula entrar em casa, olhar para
o telefone e depois estar no quarto a fazer as coisas e em nenhum momento teve o tempo para parar e realmente registar o que estava a
passar à sua volta. Penso que é um pouco o reflexo de estar preso em
pandemia em casa. “Tenho tempo. O que é que eu posso fazer” e começas a dedicar o teu olhar à procura de coisas que tu podes registar e
descobres diversidades na paisage. Eu acho que isso é óbvio se olhares
para toda a coleção fotográfica que ela fez.
PA - Para mim, essa questão do
É UM POUCO O QUE O GONÇALO DIZ:
tempo também foi muito impor“TENHO TEMPO. O QUE É QUE EU VOU
tante nesse exercício. É um pouco
FAZER COM ESSE TEMPO?”. MAS TAM
o que o Gonçalo diz: “Tenho temBÉM DE REGISTAR UM TEMPO
po. O que é que eu vou fazer com
esse tempo?”. Mas também de registar um tempo, ou seja, esse amadurecimento das fotografias até ao
momento em que elas se foram tornando mais humanas tinha a ver não
só com essa ideia de registar um período da história que nós estamos a
viver – porque acho que é um pouco o desafio da nossa geração e cada
um teve a sua, uns mais fáceis que outros, e acho que estamos a ter um,
se calhar relativamente fácil, eu diria, dentro do privilégio que temos –
mas também este espaço. Acho que mostrar as pessoas foi, para mim,
um passo importante para mostrar o espaço em que estávamos porque
pássaros poderia ser em qualquer lado, a não ser que eu estivesse a fotografar uma espécie muito endémica. Até que eu disse: “Não, eu tenho
que começar a tirar fotografias às pessoas, à realidade que eu tenho
aqui”. Por exemplo, os lavadores de carro são uma realidade presente
em quase todas as ruas ou ruas de vivendas ou bairros com ruas mais
amplas em que eles estacionam os carros para lavar e eu achei isso importante e achei importante o tempo de espera. Há uma coleçãozinha
– umas seis ou sete fotografias – que são pessoas à janela. A partir de
uma certa altura, ao final da tarde, eu tinha vários vizinhos à janela,
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uns com um copo de vinho, quase
PENSO QUE ESTAMOS TODOS A
sempre à mesma hora, quase semTENTAR ENCONTRAR UM LADO
pre a vestir as mesmas roupas ou de
POSITIVO, DE REFLEXÃO, SOBRE O
tronco nu, mostrando a rotina que as
QUE É QUE ESTA PANDEMIA NOS
pessoas foram encontrando dentro
TROUXE DENTRO DE TANTAS COISAS
dessa nova rotina das suas próprias
MENOS BOAS.
vidas e essa espera pelo tempo em
que as coisas melhorassem, piorassem, avançassem, o que fosse. Mas também registar um bocadinho o
tempo dentro de casa: eu acabei por tirar retratos aos meus pais, tenho
uma sessão da minha avó – que eu acho que é um bocado mais crua e
mais íntima e que acabei por não partilhar mas que espero fazê-lo um
dia. Eu tenho uma avó de 98 anos no meio desta pandemia e, portanto, também quis registar quem eles eram e como eles estavam nesta
altura. E porque tinha tempo. Muitas vezes dizemos que vamos fazer,
depois passam-se anos e não se faz ou então as pessoas já não estão cá.
IC - E agora? Ou seja, tu acabaste por dizer uma coisa importante que
é a questão da geração. Isto vai marcar-nos a todos, não é? Nós esperamos que isto seja um acontecimento uma vez na vida. Temos essa
esperança que isto seja esse acontecimento. Vocês são jovens que trabalham na área das artes e da criatividade em Luanda, uma das principais capitais africanas, num pós-covid no meio de uma crise económica
brutal que não tem fim à vista. Isto trouxe alguma coisa? Uma pergunta
difícil, não é?
PA – É uma pergunta um bocadinho difícil e é uma pergunta angustiante. Acho que é angustiante para muita gente. Para mim é, pelo menos. Não só pensar nessa pergunta, mas pensar numa resposta que eu
ainda não tenho. Eu acho que todos os dias vou colhendo uma parte
dessa resposta. O que eu posso responder para já é que eu estou a fazer
uma coisa que gosto mais e precisei deste silêncio para a fazer e penso
que estamos todos a tentar encontrar um lado positivo, de reflexão,
sobre o que é que esta pandemia nos trouxe dentro de tantas coisas
menos boas. Mas eu acho que, por exemplo, tive coragem de propôr
a alunos terem aulas de canto online por causa desta pandemia e resultou bem. Penso que esta mudança de carreira nesta altura calhou
bem porque eu não me sentia tão mal em relação às outras pessoas.
Eu sentia que o mundo tinha abrandado também, não era só eu que
estava lenta. Não era só eu a tentar encontrar um rumo, estava todo
o mundo mais ou menos na mesma berlinda. Então, não me senti tão
diferente. Para mim, foi muito importante essa reclusão, esse tempo
de paragem. Claro que preferíamos todos que não tivesse acontecido,
mas, tendo acontecido, acho que para mim foi muito importante isso e
perceber quais são as coisas que mais facilmente faço por prazer, com
prazer, durante imenso tempo, sem me cansar e que me alimenta e que
me nutre.

EU ACHO QUE O PROCESSO QUE NÓS
TEMOS AGORA, NO PRESENTE E PARA O
FUTURO, É ESTA CAPACIDADE DE NOS
REINVENTARMOS À MEDIDA QUE AS
COISAS BÁSICAS QUE NOS DÃO SUSTENTO
TAMBÉM ELAS ESTÃO A MUDAR.
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GG – Sim. Só essa pergunta dava para fazer aqui um debate de uma
hora. Eu acho que temos de ser realistas e ter uma abordagem positiva
perante o momento que estamos a atravessar. Caso contrário, caimos
numa sensação de obsoletos, de inúteis ou de não nos conseguirmos
reinventar. Eu acho que o processo que nós temos agora, no presente e
para o futuro, é esta capacidade de nos reinventarmos à medida que as
coisas básicas que nos dão sustento também elas estão a mudar. Penso
que mais do que nunca, em todas as esferas de ação, é preciso ser criativo. A criatividade não se define apenas no campo das artes, ou seja, se
tu queres ser um bom gestor, se queres ser alguém na área da economia, das finanças ou o que for, tu precisas de ser criativo, porque tu vais
estar a enfrentar novos problemas no teu dia-a-dia. E eu acho que é um
bocado por aí, que é o momento de cada pessoa tomar a realidade tal e
qual como ela é e tentar reinventar-se dentro dela. Não vejo uma outra
forma de tornar a vida fácil de se viver se não for por aí.
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Paula Agostinho nasce na década de 1980, em Luanda e numa Angola já
independente, onde cresce. Com interesse pela música, cinema e fotografia
desde muito nova, muda-se aos 17 anos para Lisboa onde frequenta o curso
de Artes do Espetáculo na Faculdade de Letras de Lisboa.
Em 2007, termina a sua formação superior e integra diversos cursos técnicos
na área da Música, frequentando aulas de engenharia de som na Restart e
formações de Canto em aulas particulares, no Espaço Evoé e no Hot Clube de
Portugal.
Em 2013, regressa a Luanda, integrando a equipa da Geração 80 durante cinco
anos, produzindo inúmeros vídeos corporativos e institucionais, publicidades
e videoclipes - destacando-se o documentário de Kamy Lara - Para Lá dos
Meus Passos - do qual foi co-realizadora e produtora. Querendo voltar a estar
mais próxima da música, Paula Agostinho trabalha atualmente como Professora de Canto e frequenta o curso da Berklee Online - Jazz Voice.
Gonçalo Guimarães nasce em Lisboa em 1987. Em Luanda, passou a sua
infância e adolescência de onde partiu para Portugal. Frequentou os cursos de
Arquitetura na Universidade do Porto, e por intercâmbio académico, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, Brasil.
Luso-angolano, formado em Arquitetura mas entendendo-se como criativo
artístico de vocação, a sua produção gravita entre estes dois mundos, geográficos e de ação.
Voltou para Luanda em 2019 onde atualmente vive e desempenha as funções
de arquiteto e criativo na empresa Soapro. A título individual, cria pontes com
outros artistas no domínio da construção de conceitos e imagens.
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SE NÃO
CONSEGUES
GANHAR
DINHEIRO,
NÃO PODES
SER UM
ARTISTA

Astrid Aspegren, do Center for Arts and Interculture,
esteve à conversa com Carmen Moreira, diretora executiva
e coreógrafa na SQx Dance Company sobre os seus
projetos com comunidades vulneráveis em áreas rurais
e remotas e a importância do trabalho em rede.
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Também passo algum tempo em Portugal, na Ilha de Santa Maria, que
fica nos Açores, que é o arquipélago meso-atlântico português. Somos
a terceira ilha mais pequena. São 5.000 pessoas e 10.000 vacas.

M. García

Sou bailarina, coreógrafa e gestora cultural. Quando me formei na
London Contemporary Dance School tinha uma ideia do que seria a
dança. E é muito mais papelada do que eu esperava.
Mas agora estou a full-time, sou sustentável. Tudo o que faço é dançar
e tratar da papelada para poder dançar o dia todo. Tive muita sorte de
poder seguir a minha carreira na dança. Este é o meu trabalho, mas
não parece que estou a trabalhar o dia todo.
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CM: Sim, ambos são muito distantes. A minha família emigrou para
o Canadá em 1960 e foram, depois, de um lugar muito pequeno para
outro lugar muito pequeno.

P. Agostinho
G. Guimarães

AA: Ambos os lugares são tão distantes!

C. Moreira

I. Oosterbeek

CM: Sou luso-canadiana, nasci no Canadá a oito horas de Calgary e a
oito horas de Vancouver num lugar chamado West Kootenays, que fica
nos territórios tradicionais dos povos Sinixt e Syilx. Fica montanhas e
junto ao rio. É um lugar muito rural. Não existe uma cidade.
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AA: Considera-se uma artista?
CM: Na verdade, tenho dois empreEU NÃO ACHO QUE NESTE
gos. Um na União Europeia, como gesMUNDO TÃO GLOBALIZADO, ONDE
tora de projetos de cooperação do MuHÁ UMA ENORME DISCREPÂNCIA
nicípio de Vila do Porto, que é o único
ENTRE OS ULTRA-POBRES E OS
município da Ilha de Santa Maria. E o
ULTRA-RICOS, A ARTE DEVA SER
outro é dirigir uma companhia de danAPENAS PELA ARTE.
ça no Canadá. Somos uma instituição
de caridade canadiana registada chamada SQx Dance Company. A nossa missão é utilizar a dança contemporânea, laços familiares distantes, colaboração e trabalho em equipa.
Trabalhamos, principalmente, com populações vulneráveis: comunidades indígenas, cidades do interior, áreas rurais e remotas e minorias
visíveis. Existem 11 bailarinos na companhia, incluindo eu, neste momento.
AA: De que forma é que podemos utilizar a dança para trabalhar com
essas questões sociais?
CM: Quando me formei na escola de dança, queria fazer o trabalho
que queria ver. Não quero falar mal da arte de outras pessoas, mas
não acho que neste mundo tão globalizado, onde há uma enorme discrepância entre os ultra-pobres e os ultra-ricos, a arte deva ser apenas
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Eu esforcei-me por ter um padrão de elevada qualidade, não só ao nível
da performance e mérito artístico, mas também da papelada, burocracia, desenvolvimento de parcerias que têm que suportar tudo isso.
E se conseguirmos equilibrar as duas coisas, não importa onde moramos. Podemos ganhar dinheiro em qualquer lugar!
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Através desta lente, e devido às
minhas origens, estou a apoiar e
A NOSSA ARTE FAZ PARTE DO
aumentar o envolvimento nas arESTADO SOCIAL. É FINANCIADA,
tes e na cultura em lugares partiESSENCIALMENTE, PELOS GOVERNOS E
cularmente remotos e rurais. Eu
TEMOS UM TRABALHO TAL COMO OS
sei que pode parecer uma ótima
PROFISSIONAIS DE SAÚDE NA
maneira de não ser sustentável PRESTAÇÃO DE UM SERVIÇO.
‘’que forma terrível para tentar
ganhar dinheiro!”. Mas, na verdade, quando vivia em Londres a frequentar a escola de dança, ou quando
estava em Toronto a estudar no Toronto Dance Theatre, eu apenas morava num centro urbano para ir à escola. Assim que terminava, ia-me
embora. Porque, na verdade, eu não gostava muito.

N. Giorgadze

pela arte. Ou deveríamos simplesmente sentir-nos bem com os nossos
arabescos e em fazer grands jetés? A nossa arte faz parte do estado social. É financiada, essencialmente, pelos governos e temos um trabalho
tal como os profissionais de saúde na prestação de um serviço. Neste
mundo globalizado, muito problemático e traumatizado, o mundo das
Artes deveria estar a prestar um serviço. Eu tenho-me dedicado a utilizar a dança para tornar o mundo um lugar melhor.
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AA: Que tipo de parceiros utiliza no seu trabalho?
CM: Não interessa se estou a desenvolver um projeto na Europa ou no
Canadá, é tudo uma questão de parcerias. As competências e recursos
de outras pessoas trazem muita vibração cultural e aumentam a abrangência e escala do projeto.
As parcerias tornaram-se na espinha dorsal do trabalho que faço, porque criam alguma vantagem. Não estou a dizer que vou ficar sem ideias
na próxima semana, mas trabalhar com outras pessoas torna-nos mais
criativos, torna o nosso trabalho ultra interessante e relevante. Permite também que os artistas envolvidos aprendam uns com os outros.
O meu forte são populações remotas e rurais porque é esse o trabalho
que eu faço. E também um pouco com a deficiência, já que tenho um
orifício de três centímetros no coração. Isso, obviamente, afetou o meu
trabalho.

Carmen Moreira

Raio-x ao tórax do
St.Paul’s Hospital,
Providence Health Care.
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NÃO INTERESSA SE ESTOU A
DESENVOLVER UM PROJETO NA
EUROPA OU NO CANADÁ, É TUDO
UMA QUESTÃO DE PARCERIAS. AS
COMPETÊNCIAS E RECURSOS DE
OUTRAS PESSOAS TRAZEM MUITA
VIBRAÇÃO CULTURAL E
AUMENTAM A ABRANGÊNCIA E
ESCALA DO PROJETO.

AA: O que é que procura num parceiro? É mais importante que tenham os mesmos valores e objetivos que vocês ou que possam ajudar a
conseguir financiamento?
CM: Mesmo que o dinheiro não vá para a conta bancária do outro
parceiro, seremos capazes de o ajudar a alavancar-se para obter o seu
financiamento, quer seja de governos ou de fundações, para garantir
que a sua parte do projeto aconteça. Não acho que tenha a ver com a
quantidade de dinheiro que têm no banco ou com a sua experiência em
ganhar dinheiro.
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Não queremos falar sobre arte e cultura
como um negócio, mas é a forma integral
de como aprendi a ser sustentável em lugares remotos. E para garantir que esses
lugares distantes tenham experiências
de grande qualidade. Infelizmente, não é possível fazer experiências de
grande qualidade sem dinheiro. Não se pode ser um artista sem ganhar
dinheiro.

C. Moreira

M. García

Trabalhar com outras pessoas que
apoiam populações vulneráveis significa
que posso aprender com as suas competências, conhecimento e experiência
para melhor servir os meus públicos.

51

Estamos a desenvolver neste momento uma parceria muito gira: a SQx
e o Município de Vila do Porto, com uma organização na Geórgia (o
país, não o estado). É uma organização muito pequena e recente e nunca recorreram ao programa Europa Criativa. Nunca fizeram nenhum
projeto em grande escala. Há vários anos que conversamos, apresentámos cinco candidaturas para projetos diferentes que foram todas rejeitadas, mas estamos a melhorar cada vez mais.
Todo este processo de rejeição está a deixar-nos mais perto de sermos
financiados. E esta organização não tinha propriamente uma missão
sociocultural, mas como estavam interessados nessa área, eu sugeri:
“Vamos juntar-nos para fazer uma parceria e um projeto especial, conjugando aquilo em que ambos somos bons.’’
Tem muito a ver com pessoas interessadas em experimentar. Não quero dizer que experimentar é correr riscos artísticos, mas talvez fazer
algo fora do comum. Eu trabalho com populações vulneráveis e, se quiserem que essa seja a vossa missão principal, pode ser desconfortável.
Algumas pessoas querem apenas fazer arte.

Vogue Studios

TRABALHAR COM OUTRAS
PESSOAS TORNA-NOS MAIS CRIATIVOS,
TORNA O NOSSO TRABALHO ULTRA
INTERESSANTE E RELEVANTE. PERMITE
TAMBÉM QUE OS ARTISTAS
ENVOLVIDOS APRENDAM UNS COM OS
OUTROS.
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AA: Quando trabalha com pessoas vulneráveis, quais as competências
de que necessita, além de ser uma boa artista?
CM: A melhor maneira de o fazer é encontrar artistas que também tenham essas identidades vulneráveis e sub-representadas, porque serão
melhores ouvintes e terão experiências capazes de apoiar projetos de
desenvolvimento comunitário baseados nas artes com outras populações vulneráveis. Mesmo que não partilhem a mesma identidade.
Por exemplo, eu trabalho muito com uma rapariga, branca, classe média, e no “papel” não tem uma identidade especial sub-representada.
Mas a razão pela qual ela é tão boa no seu trabalho, que inclui dança,
planeamento financeiro e preparação de orçamentos para a Europa
Criativa e Erasmus +, é porque ela tem um histórico de alcoolismo na
sua família com o pai e a irmã.
Esse trauma ao crescer, embora ela seja branca e de classe média, e
não seja de forma alguma vulnerável, transformou-a numa artista generosa e paciente, que sabe como apoiar e é capaz de ser uma líder
extraordinária para populações vulneráveis e variadas. Tem a ver com
o indivíduo.
AA: Mencionou que tem uma deficiência física, um orifício de três centímetros no coração. Isso é um fator
de motivação? Algo que lhe confere
esses valores ou competências?

NÃO QUEREMOS FALAR SOBRE
ARTE E CULTURA COMO UM NEGÓCIO,
MAS É A FORMA INTEGRAL DE COMO
APRENDI A SER SUSTENTÁVEL EM
LUGARES REMOTOS. E PARA
GARANTIR QUE ESSES LUGARES
DISTANTES TENHAM EXPERIÊNCIAS DE
GRANDE QUALIDADE.

CM: Eu tenho 35 anos de idade. Só
descobri que tinha um orifício no coração aos 32 anos. Desenvolvi todo o
meu trabalho, a minha missão, sem
saber que estava prestes a ter um ataque cardíaco ou derrame. Mas
muitas das coisas na minha vida que foram difíceis fazem agora sentido
que eu sei que o tenho.
Tenho uma placa de níquel de quatro centímetros que o tapa. Sinto-me muito melhor agora. Eu não sabia que as coisas que me estavam
a acontecer eram sintomas. Eu pensava que toda a gente sentia que ia
desmaiar quando faziam muito exercício físico.
Eu descobri porque tinha uma predisposição genética para o cancro da
mama. Quando me estava a preparar para uma mastectomia, o médico
descobriu acidentalmente que, além de ter este gene, tinha também
um orifício de três centímetros no coração. Todos estes fatores se relacionam com o trabalho que faço e fazem parte da minha identidade. E,
como resultado, o trabalho que faço é com comunidades vulneráveis.

Carmen Moreira

INFELIZMENTE, NÃO É POSSÍVEL
FAZER EXPERIÊNCIAS DE GRANDE
QUALIDADE SEM DINHEIRO. NÃO SE
PODE SER UM ARTISTA SEM
GANHAR DINHEIRO.
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AA: Além das competências artísticas, existe um grande nível de individualismo ou competências sociais e humanas, mas há também
a capacidade de criar parcerias e escrever essas candidaturas. Que
competências diria que são necessárias para criar essas parcerias profissionais?
CM: Eu não tinha nenhuma dessas competências quando comecei.
Passei muito tempo a falhar. Mal tinha começado a escrever e já estava a ser recusada. Eu costumava dizer à entidade financiadora: “Eu
não quero ser péssima, por isso tem que me dizer o que é que estou
a fazer mal”.
Continuo a dizer que não quero ser
PASSEI MUITO TEMPO A FALHAR.
péssima. É difícil ouvir esse feedback,
MAL TINHA COMEÇADO A ESCREVER
mas é a única maneira que me permitiu
E JÁ ESTAVA A SER RECUSADA E
aprender. Lembro-me de que quando
RECUSADA E RECUSADA E
estava a treinar e a frequentar a escola
RECUSADA. EU COSTUMAVA DIZER
de dança, costumava dizer que comeÀ ENTIDADE FINANCIADORA: “NÃO
ria facas para dançar. Eu comeria facas
QUERO SER PÉSSIMA, POR ISSO TEM
para fazer isto resultar. Uma parte foi
QUE ME DIZER O QUE É QUE ESTOU
mérito artístico, mas outra foi aprenA FAZER MAL”.
der muitas competências técnicas para
apoiar o processo artístico. Aprendi essas competências porque também aprendi rapidamente que as pessoas
que são sustentáveis não são as que estão a fazer a melhor arte. São as
pessoas que são melhores a ganhar dinheiro e a escrever candidaturas.
Por isso, tive que aprender essas competências e aprendi-las ao dizer
a todas as entidades financiadoras que falhei: “Não quero ser péssima.
Tem que me dizer o que é que fiz mal” e que essas competências e esse
feedback são a forma como fui capaz de ser cada vez mais sustentável
e criar mais e mais trabalho para mim e para as comunidades e para
os bailarinos e que aumentou exponencialmente ao longo do tempo. E
agora posso fazê-lo em vários países ao mesmo tempo.
AA: Falou sobre ser uma artista e não o fazer apenas pela arte, mas
considerá-la um serviço e também torná-la, se não um negócio, pelo
menos, sustentável, pois tem que sobreviver. Que conselho daria a outros artistas que trabalham nesta área?
CM: Acho que temos que estar preparados para o fracasso. Não porque
o fracasso seja o fim. É só o começo.
Esses fracassos são investimentos para ganhar dinheiro no futuro. Portanto, se falhar, não desista. Se escrever algo que não funciona, essa
não é uma oportunidade de desistir. É uma oportunidade de descobrir
por que é que não funcionou, quer seja uma candidatura ou um processo artístico.
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Todo o trabalho que estou a fazer, costumávamos fazê-lo pessoalmente. Mas agora, com a COVID, estamos a fazê-lo online. Trabalhámos
tanto em setembro! Foi horrível, mas agora é muito bom. E estamos a
fazer um bom trabalho online.

O Festival
Internacional de
Contos e Artes
Populares em
Zagora.

Um fracasso é uma oportunidade de aprender algumas competências
da melhor forma possível. Só temos de as aprender o mais rápido possível. Escrevam muito, falhem muito, mas não deixem que nenhum
fracasso continue. Não deixem essa pedra por virar, pois existe uma
enorme quantidade de conhecimento debaixo dela.
Às vezes, as entidades financiadoras ficam aborrecidas comigo quando
eu insisto para receber feedback cinco ou seis vezes. E eles dizem coisas
do género: “Carmen, por favor, desaparece. Não funciona”. E minha
resposta é: “Eu não me vou embora. Vou aprender as competências
para receber o vosso dinheiro e vou precisar da vossa ajuda para isso”.
Eu vejo o fracasso como uma oportunidade de fazer boas parcerias. Porque
eles terão fracassado tanto quanto nós,
por isso podemos aprender com eles
mais rápido e encarar os seus fracassos
como oportunidades.

TAMBÉM APRENDI RAPIDAMENTE
QUE AS PESSOAS QUE SÃO
SUSTENTÁVEIS NÃO SÃO AS QUE
ESTÃO A FAZER A MELHOR ARTE.
SÃO AS PESSOAS QUE SÃO
MELHORES A GANHAR DINHEIRO E A
ESCREVER CANDIDATURAS.
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ESCREVAM MUITO,
FALHEM MUITO, MAS NÃO
DEIXEM QUE NENHUM
FRACASSO CONTINUE.

CM: É o quanto se pode aprender para adquirir
as competências que necessita. Todas as competências dos seus parceiros, os seus recursos e
fracassos são uma oportunidade para sermos uma esponja e aprender.
Ninguém tem uma taxa de sucesso de 100%. E essa é uma oportunidade integral de aprender.

Eu consegui um financiamento para trabalhar com uma fundação em
Espanha, que é uma das nossas parceiras no nosso projeto cooperativo
europeu, no qual estamos a trabalhar agora. É uma fundação literária,
não tem nada a ver com dança. No entanto, apoia populações rurais e
línguas minoritárias, por isso todas as competências que aprenderam
com a gestão cultural que não têm a ver com dança podem ser transferidas para a minha área.
É bom pensar “fora da caixa”. E todos terão algo com que poderão contribuir para o seu processo de ganhar dinheiro. Eu percebo que esta
entrevista soa muito americana, mas é preciso ganhar dinheiro - e é um
negócio. Estamos a vender um serviço e precisamos de ser capazes de
colocá-lo num formato escrito que entusiasme as entidades financiadoras. E a única maneira de o fazer é procurar outros parceiros que
tenham características interessantes e outras competências que possam partilhar.
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AA: Na sua opinião, qual considera ser o maior
valor das parcerias?
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Carmen Moreira Iniciou a sua formação na McKay School of Dance em Trail,
BC e continuou os seus estudos na School of Winnipeg Contemporary Dancers
e na School of Toronto Dance Theatre. Formou-se na Mount Allison University
(BA (Hons) em Inglês) e na London Contemporary Dance School (BA (Hons)
em Dança Contemporânea).
Sob a sua liderança, os programas da SQx chegaram a 120.000 pessoas em
todo o Canadá Ocidental, em 2016. O seu trabalho foi também apresentado
em Espanha, Noruega, Itália, Grécia, Portugal, Bélgica, Polónia, Islândia e Marrocos.
O seu trabalho tem sido apoiado pelo Governo do Canadá, pelo Município de
Vila do Porto, pela Comissão Europeia, pelo Governo dos Açores, pela Província de British Columbia, pela Columbia Basin Trust, pela Boeing, pela Canadian
Tire, pela Pacific Northern Gas e pela Telus.
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OS MUSEUS EM PORTUGAL:
TEORIAS E PRÁTICAS DE GESTÃO

58

Humberto Rendeiro
Museólogo
DIREÇÃO REGIONAL
DE CULTURA DO CENTRO

Este texto é uma reflexão sobre a gestão dos museus
portugueses. É baseado na minha tese de doutoramento
em Museologia e pretende dar a conhecer as principais
carências que os museus inscritos na Rede Portuguesa
de Museus (RPM) enfrentam e apresentar alguns
caminhos que me parecem viáveis para os solucionar.
Todos os dados aqui apresentados estão devidamente
fundamentados e poderão ser consultados no seguinte
trabalho: Gestão Museológica: paradigmas de atuação,
resultados e perspetivas. (O panorama da Rede Portuguesa
de Museus quinze anos depois da sua criação).

Índice
I. Câmara
I. Oosterbeek
M. García
P. Agostinho
G. Guimarães
C. Moreira
H. Rendeiro
N. Giorgadze
C. Milano
M. Giovinazzo
J. Vogel
M. Østergaard
S. Borges
Recursos
59

A

escolha dos museus inscritos na RPM para sustentar esta
análise deve-se a três princípios que me parecem bastante
claros: primeiro, são museus que passaram por um processo de credenciação; segundo, estão abrangidos pela Lei-quadro dos
Museus Portugueses; terceiro, estão abarcados pelo que se estipula
no Código Deontológico do ICOM para Museus. Portanto, estas três
ordens de ideias permitem supor que são estes os museus que em
Portugal melhor desempenham a sua missão e as suas funções museológicas. Pelo menos, em teoria. Resta saber se na prática é o que
realmente acontece.

Sobre os problemas:
São três as dificuldades capitais que os museus enfrentam. Falta de
condições técnicas de serviço. Falta de um quadro de pessoal qualificado e em número suficiente. E dificuldades financeiras. Estas
três carências condicionam, naturalmente, o bom desempenho da
sua missão e, por conseguinte, o bom desempenho das suas funções
museológicas. É às diversas entidades tutelares que se deve imputar,
grandemente, o estado precário em que os museus atuam. Mas não
só. Deve-se, também, responsabilizar os que estão à frente da gestão/
direção do museu, caso o seu desempenho não vise procurar contrariar esta tendência. Há muito que a direção de um museu não pode
apenas ser encarada na sua visão mais clássica e conservadora, que é
a redutora de ação. Compete hoje aos diretores de museu, também,
motivarem e levarem à ação os seus colaboradores e encontrarem
junto da comunidade os melhores parceiros que permitam recuperar
o desempenho das instituições que dirigem. Esta postura não visa
desresponsabilizar as entidades tutelares, porque, reitera-se, é a estas que compete assegurar as melhores condições de funcionamento
dos seus museus. Serve, antes, como complemento face aos efetivos
constrangimentos que os museus enfrentam.
No mínimo surpreende que, por exemplo, cerca de 95% dos museus
de Administração Central indiquem que o seu orçamento é insuficiente para que estes cumpram a
sua missão, quando está estatuído
SÃO TRÊS AS DIFICULDADES
na Lei-quadro dos Museus PortuCAPITAIS QUE OS MUSEUS
gueses, no Capítulo III, Secção II,
ENFRENTAM. FALTA DE CONDIÇÕES
Artigo 48º, “o museu deve dispor
TÉCNICAS DE SERVIÇO. FALTA DE UM
de recursos financeiros especialQUADRO DE PESSOAL QUALIFICADO E
mente consignados, adequados
EM NÚMERO SUFICIENTE. E
à sua vocação, tipo e dimensão,
DIFICULDADES FINANCEIRAS.

NO MÍNIMO SURPREENDE QUE, POR
EXEMPLO, CERCA DE 95% DOS MUSEUS
DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
INDIQUEM QUE O SEU ORÇAMENTO É
INSUFICIENTE PARA QUE ESTES
CUMPRAM A SUA MISSÃO.
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suficientes para assegurar a
NÃO EXISTE UMA FÓRMULA MÁGICA
respetiva sustentabilidade e o
ÚNICA QUE SE POSSA APONTAR COMO
cumprimento das funções muCAMINHO A SEGUIR PARA GERIR UM
seológicas”. Ou ainda, por exemMUSEU. É NECESSÁRIO FORMULAR CAMI
plo, no mesmo Capítulo, Secção
NHOS E SOLUÇÕES, ASSIM, NO PLURAL,
I, Artigo 45º, fazer-se referência
QUE SE ADAPTEM AO MAIOR NÚMERO
que “o museu dispõe de pessoal
POSSÍVEL DE SITUAÇÕES.
devidamente habilitado” e nos
museus de Administração Regional ultrapassar os 40% dos que consideram o seu quadro de pessoal
pouco qualificado. Ou, 100% dos museus de Administração Regional
e cerca de 95% dos museus de Administração Central consideraram
os seus quadros de pessoal insuficientes. Esta situação agrava-se
quando em 80% dos museus RPM não há uma previsão de aumento
do quadro de pessoal e por 74% preverem uma redução devido ao
envelhecimento do mesmo.
Ainda sobre a discrepância entre o corporizado em lei e a realidade
efetiva dos museus pode-se verificar que a Lei-quadro dos Museus
Portugueses, na sua Secção II, Artigo 9º, indica que “o museu promove e desenvolve atividades científicas, através do estudo e da investigação dos bens culturais nele incorporados ou incorporáveis”.
Assim como, segundo o Artigo 10º, “o museu (deve) utilizar recursos
próprios e estabelecer formas de cooperação com outros museus com
temáticas afins e com organismos vocacionados para a investigação,
designadamente estabelecimentos de investigação e de ensino superior”. Mas apenas 62% dos museus indicam ter um projeto de investigação em curso. Nos últimos anos apenas 52% dos museus RPM
publicaram um projeto de investigação que tenham desenvolvido.
E as carências não param de aparecer. São muitas as situações que
se podem identificar. Por exemplo, de forma mais resumida: não
existem técnicos de conservação nos quadros de pessoal dos museus
RPM em 53% dos casos. Nos que há, em 77% centra-se entre um a
dois elementos. Apenas 45% dos museus indica terem estabelecido
parcerias com outros museus RPM nos últimos anos. Só 68% dos
museus consideram possuir áreas técnicas de trabalho devidamente
equipadas.

Sobre as soluções:
Não existe uma fórmula mágica única que se possa apontar como
caminho a seguir para gerir um museu. É necessário formular caminhos e soluções, assim, no plural, que se adaptem ao maior número
possível de situações. No entanto, pode-se desde logo pensar que,

Índice
I. Câmara
I. Oosterbeek
M. García
P. Agostinho
G. Guimarães
C. Moreira
H. Rendeiro
N. Giorgadze
C. Milano
M. Giovinazzo
J. Vogel
M. Østergaard
S. Borges
Recursos
62

sem nunca descuidar a sua missão educativa e da preservação da
memória, compete também aos museus fomentarem o desenvolvimento da promoção cultural e turística da região em que estes se
inserem. Ou seja, proporcionar o crescimento da economia local e
mediar o incremento de agentes culturais e de promotores turísticos.
Por outras palavras, servir de alavanca económica para a região, impulsionar novas oportunidades de negócio, estabelecer uma relação
de educação pela arte com a comunidade envolvente e desempenhar
um papel ativo de compromisso social. Convocar para a sua orla de
atuação os maiores e melhores parceiros possíveis e criar uma dinâmica de ação conjunta em função dos interesses comuns. Promover
a sua autossustentabilidade e, simultaneamente, a sua difusão junto dos públicos. Desenvolver uma maior colaboração em rede com
o estabelecimento de parcerias com a comunidade ou com outros
museus (nacionais ou internacionais). As parcerias não constituem
apenas um meio de ultrapassar a escassez financeira dos museus.
Estas constituem marcas de extrema importância e a mais-valia de
um acordo de cooperação também é benéfico para a outra parte ou
interlocutor do acordo.
Depois, existem três conceitos que identifico como fundamentais
que se implementem de uma vez por todas na gestão de um museu.
Primeiro, passa pela aplicação de uma estratégia de desempenho baseado nas melhores práticas (Benchmarking). Será um elemento
crucial no crescimento do museu. Para fazer frente a novos desafios,
a direção do museu precisa de compreender e aplicar os princípios
de gestão contemporâneos retirados da pesquisa e com base nas melhores práticas de gestão, através de vários campos: os da economia,
da legislação, da psicologia, da sociologia, da informação e das novas
tecnologias de comunicação. Segundo, deve-se atualizar a sua identidade visual (Branding). Criar uma imagem diferenciadora, atrativa
e dinâmica, que deve ser usada através de campanhas de marketing
de cunho profissional. Terceiro,
deve-se aumentar a orla de partes
AS PARCERIAS NÃO CONSTITUEM
interessadas (Stakeholders). MuiAPENAS UM MEIO DE ULTRAPASSAR A
to se fala da integração da comuESCASSEZ FINANCEIRA DOS MUSEUS.
nidade local, mas essa é uma realiESTAS CONSTITUEM MARCAS DE
dade que ainda não está
EXTREMA IMPORTÂNCIA E A
implementada nem consolidada.
MAIS-VALIA DE UM ACORDO DE
E aqui o trabalho terá que comeCOOPERAÇÃO TAMBÉM É BENÉFICO
çar por uma gestão de dentro para
PARA A OUTRA PARTE OU
fora. Alinhar no mesmo propósito
INTERLOCUTOR DO ACORDO.

APENAS UMA MARCA FORTE E
ATRATIVA TERÁ A CAPACIDADE DE
DESENCADEAR A ASSOCIAÇÃO A
OUTRAS MARCAS, PERCORRER
NOVOS CAMINHOS, ALMEJAR
MELHORES FUTUROS.
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todos os colaboradores, tornando-os embaixadores na captação de
novos públicos e de novos parceiros. Apenas uma marca forte e atrativa terá a capacidade de desencadear a associação a outras marcas,
percorrer novos caminhos, almejar melhores futuros. Depois, numa
segunda fase que se quer em simultâneo, é necessário que se faça
uma aproximação do que está estipulado em teoria, corporizado pela
Lei-quadro dos Museus Portugueses, e a prática, real, efetiva, do desempenho da missão do museu e o cumprimento das suas funções
museológicas.
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Desde 1 de maio de 2021 que é Técnico Superior da Direção Regional de
Cultura do Centro onde desempenha as funções de museólogo. Nos últimos
vinte e dois anos esteve ligado profissionalmente ao Museu Monográfico de
Conimbriga – Museu Nacional, também como Técnico Superior, enquanto responsável pela comunicação e pela programação cultural.
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Natalie Giorgadze
Diretora de Comunicação e
Comunidade
CULTURE ACTION EUROPE
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REPENSAR
AS REDES
DO FUTURO

65

Natalie Giogardze, diretora de comunicação da Culture
Action Europe, explica porque é tão importante
trabalhar em parceria, ao mesmo tempo que reflete
sobre aquelas que serão as redes do futuro.
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S

e gosta de jardinagem e
COMO PODE UMA ORGANIZAÇÃO,
se alguma vez aplicou a
QUE PROSPERA COM A ENERGIA DE
técnica de permacultura
PESSOAS QUE PARTILHAM O MESMO
a um terreno ou varanda, saberá
ESPAÇO, QUE FLORESCE COM
que plantas, insetos e microrgaEXPERIÊNCIAS DE UNIÃO E O SENTIMENTO
nismos colaboram. O olho despreDE COMUNIDADE, SOBREVIVER À
parado pode não ser capaz de ver
SEPARAÇÃO E AO ISOLAMENTO?
a rede invisível de ligações e nós,
muitas vezes apoiada por uma teia
de micélio, que sustenta a comunicação entre diferentes organismos,
uma internet subterrânea que permite às plantas “falar” umas com as
outras, planear, “decidir” e, assim, criar novas formas de existência.
Esta imagem de ligação delicada e etérea passou-me frequentemente
pela cabeça quando pensava no futuro imediato da Culture Action Europe, quando a pandemia COVID-19 e as restrições associadas mudaram as nossas realidades. Como pode uma organização, que prospera
com a energia de pessoas que partilham o mesmo espaço, que floresce
com experiências de união e o sentimento de comunidade, sobreviver
à separação e ao isolamento? Como pode um jardim anteriormente
abundante prosperar quando reduzido a um mero terreno de monocultura?
Nos últimos meses, fomos muitas vezes apanhados de surpresa pela
urgência de estarmos ligados - ligados para além das fronteiras, para
além das bolhas e, para continuar, a metáfora da jardinagem, para
além das vedações e canais. Para além de todas as expectativas possíveis, um número crescente de agentes, iniciativas e organizações culturais juntou-se à Culture Action Europe neste período. Poderá ser um
novo regresso para as redes que têm vindo a atravessar uma crise nas
últimas décadas? Será que vemos agora mais claramente como deverão
ser as redes de amanhã? Uma razão suficientemente boa e um timing
perfeito para reexaminar as práticas existentes e aplicar mudanças organizacionais - exatamente o que a Culture Action Europe fez.
Enquanto principal rede europeia de redes culturais, artistas, ativistas,
académicos e decisores políticos, a Culture Action Europe tem vindo a
repensar as suas práticas, processos decisórios, governação, sustentabilidade, transparência e comunicação para alimentar as relações internas da rede e para pensar e agir como uma rede diversificada, igualitária, horizontal e descentralizada.
A missão da Culture Action Europe é defender as artes e a cultura como
um elemento fundamental para o futuro comum da Europa e para além
dela. A nossa rede permite-nos investigar as múltiplas naturezas das

NOS ÚLTIMOS MESES, FOMOS MUITAS
VEZES APANHADOS DE SURPRESA PELA
URGÊNCIA DE ESTARMOS LIGADOS LIGADOS PARA ALÉM DAS FRONTEIRAS,
PARA ALÉM DAS BOLHAS E, PARA
CONTINUAR, A METÁFORA DA JARDINAGEM,
PARA ALÉM DAS VEDAÇÕES E CANAIS.
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A MISSÃO DA CULTURE
ACTION EUROPE É DEFENDER AS
ARTES E A CULTURA COMO UM
ELEMENTO FUNDAMENTAL PARA
O FUTURO COMUM DA EUROPA E
PARA ALÉM DELA.

Somos uma comunidade com pessoas no seu centro e políticas ativas
de assistência, uma rede que trabalha ao serviço da cultura e das práticas culturais. Identificamos práticas plurais, inclusivas, acessíveis, livres e sustentáveis com o objetivo de questionar e transformar políticas
culturais, modelos e estruturas de produção. Criamos espaços comuns
para a partilha justa do conhecimento com base na diversidade de práticas culturais, formas estruturais e interesses dos diferentes membros.
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práticas culturais, interagir e mediar com
o objetivo de facilitar comunicações eficazes a nível político e partilhar o nosso
conhecimento e experiência colectiva. A
Culture Action Europe acredita no valor e
valores da cultura e no seu contributo para
o desenvolvimento de sociedades sustentáveis e inclusivas.
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THE #CULTURALDEALEU CAMPAIGN
Não há recuperação ou futuro
para a Europa sem cultura. O
ecossistema cultural europeu
acredita que a Europa precisa de
um novo Cultural Deal (Acordo
Cultural), um quadro transversal e
abrangente que deve demonstrar
o empenho político da UE em
colocar a cultura no centro do
projeto europeu.
A cultura é o que nos une. Está
na base do projeto europeu e
determina o futuro das nossas
sociedades. A gravidade da crise
da Covid-19 provou, uma vez
mais, que a cultura não é um
luxo, mas antes uma necessidade
para construir sociedades coesas,
igualitárias, sustentáveis e livres.
Um Cultural Deal (Acordo
Cultural) para a Europa é um apelo
de uma comunidade cultural
europeia mais vasta a reconhecer
o papel central da cultura na

formação do futuro das nossas
vidas.
A Culture Action Europe, a
European Cultural Foundation e a
Europa Nostra (em representação
da European Cultural Alliance)
propuseram, em conjunto, um
Cultural Deal (Acordo Cultural)
para a Europa. Esta estratégia
global tem por objetivo colocar
a cultura no centro do projeto
europeu e integrá-la em todos
os domínios políticos: desde
a transição verde à ambição
geopolítica da Europa e da
mudança digital para uma União
orientada para o valor. Centra-se
tanto em facilitar a contribuição
da cultura para o desenvolvimento
sustentável da Europa como em
fornecer ao sector a credibilidade
e os recursos para a realização de
todo o seu potencial. Ao agrupar
objetivos a curto e longo prazo, o

Cultural Deal (Acordo Cultural)
para a Europa é perspetivado
como um roteiro para um modelo
de desenvolvimento europeu mais
equilibrado, mais abrangente e
mais inclusivo.
Saiba mais sobre a campanha
no website da CAE www.
cultureactioneurope.org e siga o
#CulturalDealEU
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Tornamos os recursos acessíveis,
SOMOS UMA COMUNIDADE COM
partilhamo-los equitativamente e
PESSOAS NO SEU CENTRO E POLÍTICAS
empoderamos os membros. EstaATIVAS DE ASSISTÊNCIA, UMA REDE QUE
mos constantemente em busca da
TRABALHA AO SERVIÇO DA CULTURA E
diversidade para reduzir a vulneDAS PRÁTICAS CULTURAIS.
rabilidade e para aprender com
a natureza múltipla das práticas
culturais. Consideramo-nos como uma comunidade de práticas com
liderança descentralizada, competências diversas e diferentes níveis de
especialização e participação.
As abordagens intersectoriais e interdisciplinares que atravessam fronteiras e trabalham nas franjas inspiram o nosso trabalho de advocacia.
Como uma das principais defensoras do avanço das artes e da cultura
na Europa, trabalhamos com um vasto leque de públicos: indo além da
esfera cultural, interagimos com decisores políticos, organizações da
sociedade civil mais vastas, académicos, investigadores e activistas. As
nossas campanhas públicas propõem quadros políticos abrangentes,
que colocam a cultura no centro do debate público e da elaboração de
políticas ao nível nacional e da UE.
Por outras palavras, criamos espaços, plataformas físicas e virtuais
com portas abertas para a interação e colaboração. Estas ligações prosperam, umas vezes, de forma rápida e visível, outras levam mais tempo
a enraizar-se e poderão estar a desenvolver-se sem que consigamos
ver. Todavia, mais cedo ou mais tarde, irão florescer.

Culture Action
Europe
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UM ATO DE MALABARISMO
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Mercedes Giovinazzo e Cristina da
Milano partilham uma conversa com
todos os ecos da sua longa e linda
amizade, refletindo sobre as muitas
matizes da liderança no feminino.

Cristina Da Milano

Mercedes Giovinazzo

Presidente
ECCOM

Diretora
INTERARTS
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Neste pas de deux, falam sobre as suas vidas pessoais e profissionais,
durante as últimas quatro décadas, considerando estas linhas:

M. García

• 40 anos - Tenho um trabalho com muita responsabilidade e filhos
adolescentes: A sério? Só podem estar a brincar! Mas ainda tenho que
provar alguma coisa? Ok... não posso desiludir ninguém!
• 50 anos - Tenho emprego, família e amigos. Vá lá... não me aborreçam! Eu já fiz muito, nunca desiludi ninguém e, claramente, não tenho
nada a provar. O que tenho a fazer é não me desiludir a mim própria!

Recursos

S. Borges

M. Østergaard

J. Vogel

C. Milano
M. Giovinazzo

N. Giorgadze

H. Rendeiro

• 30 anos - Tenho um emprego e filhos pequenos: espero conseguir gerir tudo. Tenho que provar que consigo. Não posso desiludir ninguém!

P. Agostinho
G. Guimarães

• 20 anos - Consegui um emprego: Que sorte: o destino sorri-me! Tenho de apreciar este momento e aprender tudo o que puder. Não posso
desiludir ninguém!

C. Moreira

I. Oosterbeek

A

Cristina tem 54 anos; a Mercedes 56. Conheceram-se na universidade e, quase 40 anos depois, ainda são amigas que partilham as
suas alegrias, dificuldades e... férias numa pequena cidade no topo
de uma colina com vista para o Mediterrâneo, algures no norte da Itália.
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20 anos - Consegui um emprego: Que sorte: o destino
sorri-me! Tenho de apreciar este momento e aprender
tudo o que puder. Não posso desiludir ninguém!
CDM: Durante aqueles anos, estudei muito e investi no meu futuro profissional; ao mesmo tempo, fiz escolhas decisivas na vida pessoal, conheci o meu futuro marido e defini o que seria a minha vida: um equilíbrio
delicado entre a vida profissional e familiar. Nunca tive dúvidas sobre
esta escolha, que era partilhada desde o início do nosso relacionamento.
Penso que isto foi muito importante: desde o início da nossa vida juntos,
combinámos que iríamos alcançar esse equilíbrio juntos e não tornar-se
um “fardo” (porque não é fácil!) nas minhas costas. Isto era ainda mais
importante considerando que vivíamos num país onde os serviços eram
- e ainda são - escassos e a mentalidade é ainda baseada na ideia de que
as mulheres deveriam ser as guardiãs exclusivas da vida familiar.
MG: Estudei muito e gostei imenso. Tirei notas excelentes, que era meu
dever. Consegui o meu primeiro emPENSO QUE ISTO FOI MUITO
prego aos 16 anos: ganhar o meu
IMPORTANTE:
DESDE O INÍCIO DA
dinheiro do bolso era importante
NOSSA VIDA JUNTOS, COMBINÁMOS
porque independência também sigQUE IRÍAMOS ALCANÇAR ESSE
nifica sustentar-se. O meu primeiro
EQUILÍBRIO JUNTOS E NÃO TORNAR-SE
emprego “de verdade” foi como asUM “FARDO” (PORQUE NÃO É FÁCIL!)
sistente pessoal da proprietária do
NAS MINHAS COSTAS.
PCO, para o qual trabalhei como an-
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fitriã de congresso durante o meu
CONCORRI PARA UM EMPREGO COM
tempo na universidade. Com ela,
UM GRANDE AMIGO: A ELE
aprendi a gostar de gestão, dos
PROMETERAM-LHE UM SALÁRIO MAIS
seus desafios e riscos, e decidi abrir
ALTO E UM ASSISTENTE PESSOAL, MAS
mão de uma carreira académica
EU CONSEGUI O EMPREGO.
que muitos pensavam ser o meu
futuro. Concorri para um emprego
com um grande amigo: a ele prometeram-lhe um salário mais alto e um
assistente pessoal, mas eu consegui o emprego. Gostei muito e sempre
agradeci a oportunidade de aprender, consciente de que tinha que retribuir a confiança demonstrada. Ainda não tinha 30 anos e, com um amigo muito querido, lançámos o primeiro mestrado em gestão artística no
Leste da Europa, angariando todo o dinheiro necessário. Aparentemente, ninguém pensou que tudo isto se conseguiu à custa de muito trabalho
e esforço e, de alguma forma, tomou o sucesso como garantido. Um dia,
o meu chefe entrou no meu escritório e disse: “a sua mesa está uma desorganização; nunca será uma verdadeira executiva!” Como não gostava
do nevoeiro constante na cidade onde trabalhava e morava, quando um
novo desafio se apresentou, decidi agarrá-lo.

30 anos - Tenho um emprego e filhos pequenos:
espero conseguir gerir tudo. Tenho que provar
que consigo. Não posso desiludir ninguém!
CDM: Nesta fase, o sentimento era exatamente este: temos que provar
que conseguimos fazer tudo e que conseguimos fazê-lo bem. E tive que
o demonstrar a mim mesma, mas, acima de tudo, aos meus pais e, em
particular, à minha mãe: uma vez que ela foi mãe a tempo inteiro a vida
toda, não entendia o meu desejo de ter, ao mesmo tempo, um trabalho e
uma família. Eu acho que, intimamente, ela pensava algo como: “Ok, ela
formou-se, é capaz, mas vai acabar por ser mãe e esposa”. Com o passar
dos anos, comecei a acreditar que, pelo menos em algum momento da
sua vida, a nossa mãe terá invejado um pouco a mim e à minha irmã por
causa das oportunidades que tivemos e que a ela lhe foram negadas. Seja
como for, ao longo daquela década, senti-me muitas vezes como uma
malabarista que teve que equilibrar muitos pinos e percebi que não só
era boa nisso, como também me sentia satisfeita. Além disso, e por incrível que pareça, não me sentia de todo cansada!
MG: Era exatamente assim que me sentia, dia após dia. Mudei-me para
outra cidade por causa de um trabalho que me sentia honrada por ter e
do qual gostava imenso. Viajei e conheci muitos profissionais interessantes e com os quais aprendi muito. Os meus chefes valorizaram-me e
deram-me cada vez mais responsabilidade e visibilidade, mas, na minha
primeira apresentação autónoma, alguém perguntou se poderia ir buscar
café para toda a gente! Depois de ser mãe, consegui um emprego muito
concorrido, em que as probabilidades eram todas contra mim por causa

AO LONGO DAQUELA
DÉCADA, SENTI-ME MUITAS
VEZES COMO UMA
MALABARISTA QUE TEVE QUE
EQUILIBRAR MUITOS PINOS E
PERCEBI QUE NÃO SÓ ERA BOA
NISSO, COMO TAMBÉM ME
SENTIA SATISFEITA.
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dos mais de 5.000 candidatos. Fiz malabarismos com o trabalho e a família e lembro-me daqueles anos com torpor. Estava sempre tão cansada que, muitas vezes, durante a hora de almoço no trabalho, descansava
a minha cabeça na mesa e desmaiava literalmente por dez minutos. Um
dia percebi também que, desde que tive filhos, a minha carreira “internacional” fora colocada em espera, talvez por causa de políticas organizacionais. Ir ao supermercado passou a ser o ponto alto social da minha
semana! Um último pensamento: antes da minha primeira licença de
maternidade, organizei todo o trabalho que tinha de ser feito e, quando
regressei, percebi que a maior parte tinha ficado intocado; para minha
total surpresa, o mundo seguiu em frente e o meu local de trabalho não
entrou em colapso... Pergunto-me, por isso, se todo o esforço que coloquei em fazer as coisas da maneira certa foi necessário. Mas também sei
que se o fizesse novamente, faria tudo igual.

40 anos - Tenho um trabalho com muita responsabilidade e filhos
adolescentes: A sério? Só podem estar a brincar! Mas ainda tenho
que provar alguma coisa? Ok... não posso desiludir ninguém!
CDM: O cansaço e a exaustão chegaram... O trabalho estava a correr
bem e implicava viajar muito. As responsabilidades na minha vida profissional e pessoal aumentaram (assumi a liderança no ECCOM e, ao
mesmo tempo, tinha filhos adolescentes, aos quais sentia que devia dedicar tempo e atenção). Neste caso, ter ao meu lado uma pessoa que partilhava comigo o cansaço, as alegrias, as angústias e as tantas e diversas
preocupações foi fundamental: os pinos não caíram porque estávamos
juntos. Sem a rede familiar (até a minha mãe me ajudou muito naquela
altura), não sei se teria sido capaz de fazer tudo o que fiz. E o melhor foi
que, a dada altura, já não sentia a ansiedade, a urgência de ter que provar
alguma coisa a mim ou aos outros. Depois de ter tomado as decisões na
década anterior, tudo correu com muita naturalidade e serenidade (apesar do cansaço!). Do ponto de vista profissional, foi então que percebi
que ser líder para mim significava, acima de tudo, ser capaz de reconhecer a minha sorte e os meus privilégios e colocar-me no lugar dos outros
(sobretudo, das muitas mulheres com quem trabalhei e ainda trabalho).
A empatia é uma capacidade que todos devemos procurar desenvolver
mais, principalmente no contexto profissional.
MG: Mudei-me para uma nova
cidade, sozinha com dois filhos.
Tinha muita responsabilidade profissional sobre os meus ombros
e tinha de começar a viajar novamente. A vida diária era uma corrida de obstáculos. A minha maior
prioridade, além de fazer bem o
meu trabalho, era dar aos meus

FIZ MALABARISMOS COM O
TRABALHO E A FAMÍLIA E LEMBRO-ME
DAQUELES ANOS COM TORPOR. ESTAVA
SEMPRE TÃO CANSADA QUE, MUITAS
VEZES, DURANTE A HORA DE ALMOÇO
NO TRABALHO, DESCANSAVA A MINHA
CABEÇA NA MESA E DESMAIAVA
LITERALMENTE POR DEZ MINUTOS.
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filhos a estabilidade e a estrutura
TER AO MEU LADO UMA PESSOA QUE
que eu sabia que eram necessárias
PARTILHAVA COMIGO O CANSAÇO, AS
e que considerava como minha
ALEGRIAS, AS ANGÚSTIAS E AS TANTAS
responsabilidade. Serei eternaE DIVERSAS PREOCUPAÇÕES FOI
mente grata à minha mãe que fiFUNDAMENTAL: OS PINOS NÃO CAÍRAM
cou ao meu lado, de forma inconPORQUE ESTÁVAMOS JUNTOS.
dicional. Eu passei literalmente
os meus 40 anos com dificuldade,
mas feliz, apesar de todas as preocupações. No início daquela década,
assumi um novo desafio: um navio famoso que estava, infelizmente, a
naufragar. Lembro-me de dizer à minha chefe que, se eu não conseguisse, ela poderia contar comigo para o afundar graciosamente. Mas, hoje
em dia, o navio ainda navega! Lembro-me também daqueles que, sem
saber da terrível situação, me chamaram para me dar os parabéns; também, os poucos que me desejaram boa sorte, uma vez que assumi o lugar
de alguém que, certamente, não enfrentaria. O que é que me fez continuar? Ainda me pergunto a mim própria: precisava de ganhar a vida e
sustentar dois filhos, mas também adorei o desafio. Na verdade, penso
que deve ter existido em mim um certo grau de imprudência: foram incontáveis as noites em que fui para a cama a perguntar-me : “como é que
eu vou conseguir?”. Talvez porque tomei para mim o lema de Scarlett
O’Hara: amanhã é outro dia!

50 anos - Tenho emprego, família e amigos. Vá lá...
não me aborreçam! Eu já fiz muito, nunca desiludi
ninguém e, claramente, não tenho nada a provar. O que
tenho a fazer é não me desiludir a mim própria!
CDM: E aqui estou eu, com 50 e poucos anos! Se olhar para trás, fico
muito feliz por ter decidido ser malabarista! Os meus pinos estão inteiros, aproveitei e ainda aproveito muito a minha vida profissional e
pessoal. Conciliar os dois aspetos foi uma escolha natural, sempre partilhada com a pessoa que tive a sorte de ter ao meu lado: nunca senti uma
distinção clara de papéis, sempre me senti ao mesmo nível com ele, em
tudo. Não sei se teria conseguido sozinha, mas não porque sou mulher:
simplesmente, porque é muito complicado, difícil e cansativo, principalmente num país que não te apoia, que não garante a rede de serviços que
é necessária (e à qual só se tem acesso se pertencermos a uma minoria
privilegiada). Sei que fui uma privilegiada e essa consciência fez, ao longo dos anos, o seu caminho dentro de mim: terei, provavelmente, contribuído com algumas qualidades e competências pessoais, mas tenho
plena consciência de que tive a sorte e o privilégio de poder fazer certas
escolhas. Certamente não é justo que o direito a uma vida profissional
realizada e a uma vida familiar igualmente feliz não seja garantido a todas as mulheres, independentemente das suas condições iniciais ou de
ter ao seu lado uma pessoa “iluminada”. Infelizmente, este ainda é o caso
com muita frequência.

O QUE É QUE ME FEZ
CONTINUAR? AINDA ME PERGUNTO
A MIM PRÓPRIA: PRECISAVA DE
GANHAR A VIDA E SUSTENTAR
DOIS FILHOS, MAS TAMBÉM ADOREI
O DESAFIO. NA VERDADE, PENSO
QUE DEVE TER EXISTIDO EM MIM UM
CERTO GRAU DE IMPRUDÊNCIA:
FORAM INCONTÁVEIS AS NOITES
EM QUE FUI PARA A CAMA A
PERGUNTAR-ME : “COMO É QUE EU
VOU CONSEGUIR?”.
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MG: Como dizem os franceses, agora estou “no lado mau” dos meus 50
anos. E sim, estou a envelhecer, mas sinto-me bem e em paz comigo
mesma. Os meus filhos chegaram à idade adulta e estou extremamente
orgulhosa deles. Desejo viver para ser avó! Quanto à minha vida profissional, continuo, muitas vezes e para minha grande surpresa, excitada e
entusiasmada com o meu trabalho e com os outros compromissos que
assumo: escrever um artigo, dar uma palestra ou contribuir para uma
rede ou associação. Sinto que chegou a hora de retribuir, com generosidade. Faço questão de distinguir entre dois conceitos da Roma Antiga
que sempre me fascinaram: auctoritas e potestas. Auctoritas é a autoridade, a liderança e o reconhecimento que os outros lhe concedem por
causa de quem e como é e por causa de como faz as coisas; potestas é a
autoridade que os outros reconhecem porque a lei lhe concede um determinado poder. Sei que faço malabarismos com os dois, mas evito, tanto
quanto posso, o último como a única fonte possível de reconhecimento,
porque nunca fui realmente atraída pelo poder puro. Às vezes, é útil, mas
é também um recurso limitado. Sei também que tenho guardada, no
meu íntimo, aquela imprudência que sempre me caracterizou e continuo
a gostar de sentir adrenalina: a vida só acaba quando acaba, certo?

Cristina Da Milano. É licenciada em Arqueologia (Universidade de Roma,
IT); Mestrado em Estudos de Museu (Universidade de Leicester, UK); Mestrado
em Sistemas Tecnológicos para a Avaliação Económica do Património Cultural
(Universidade de Ferrara, IT).
É presidente do ECCOM (European Centre for Cultural Organisation and Management), uma organização fundada em 1995 que realiza projetos de investigação a nível nacional e internacional sobre a questão do papel social da cultura e do impacto dos processos de aprendizagem ao longo da vida no sector
cultural. Tem estado envolvida em vários projetos e estudos financiados pela
UE com referência específica ao acesso e participação culturais, ao desenvolvimento do público e ao papel social da cultura na sociedade contemporânea.
É especialista em política e programas culturais europeus.
É professora em muitos cursos de pós-graduação e mestrado. É membro do
conselho de administração do Teatro di Roma; membro da Comissão para o
Sistema de Museus Nacionais do Ministério da Cultura italiano.
Mercedes Giovinazzo. Licenciou-se em Arqueologia pela Università degli
Studi “La Sapienza” em Roma, Itália, e tem um Mestrado em Gestão Artística
pela École Supérieure de Commerce - ESC Dijon, França. É diretora da Interarts
e presidente da BJCEM - Biennale des Jeunes Artistes d’Europe et de la Méditerranée. Foi diretora adjunta no Fórum Universal das Culturas - Barcelona e
administradora da Direção de Cultura e Património Cultural e Natural do Conselho da Europa em Estrasburgo; membro da direção do Teatro di Roma; presidente da Culture Action Europe e presidente da plataforma “Acesso à cultura”
da Comissão Europeia. Co-liderou a campanha internacional para a inclusão
da cultura na Agenda de Desenvolvimento Sustentável da ONU para 2030
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SERÁ QUE DAMOS ÀS EQUIPAS
AUTORIZAÇÃO PARA BRINCAR?
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Johannes Vogel
Diretor-Geral
MUSEUM FÜR
NATURKUNDE

Johannes Vogel é Diretor-Geral do Museum fūr
Naturkunde em Berlim, e Professor de Biodiversidade
e Ciências Públicas na Humboldt-Universität.
Entre os seus interesses destacam-se a democracia
e a inovação, o papel dos museus na ciência e na
sociedade e a política científica e a natureza.
Apresentamos aqui uma versão reduzida e
condensada da conversa mantida a 28 de maio.
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IFB - Nos países ocidentais, o discurso educativo do museu e o debate
sobre esse discurso tem sido dominado por museus de artes visuais. A
natureza subjetiva destas coleções, que encorajam o visitante a interagir com o objeto de um modo individual e igualmente subjetivo, teve
como corolário a menorização do desenvolvimento do olhar crítico e
das metodologias de investigação e debates científicos no papel educativo do museu. Acha que estou a ser demasiado severa?
JV - Não, de modo algum. A partir do momento em que fomos educados no modelo universitário, baseado em coleções, devemos perguntar-nos sobre como reativar a relevância das coleções. E penso que é
nessa área que as lideranças dos museus não estão a fazer um papel tão
bom quanto deveriam.
Quando se vive no meu mundo, diria
QUANDO SE VIVE NO MEU MUNDO,
que somos parte da natureza e tudo
DIRIA QUE SOMOS PARTE DA
vem da natureza. Por que não ajudaNATUREZA E TUDO VEM DA
mos as pessoas a compreender o seu
NATUREZA. POR QUE NÃO AJUDAMOS
lugar no universo? Não o fizemos suAS PESSOAS A COMPREENDER O SEU
ficientemente bem porque o mundo
LUGAR NO UNIVERSO?
não está em bom estado, não só por
causa das alterações climáticas mas
também por causa da perda de biodiversidade. E não temos feito o suficiente para levar o mundo connosco na nossa compreensão destes
temas.
Porquê? Porque estamos a concentrar-nos demasiado na ciência.
IFB – Como assim, estamos a concentrar-nos demasiado na ciência?
JV - O lado da arte foi demasiado longe ao negligenciar uma abordagem científica, rigorosa e reflexiva e concentra-se demasiado nos públicos. Enquanto que o lado científico foi longe demais em medidas
científicas de excelência e relevância. E agora penso que, olhando para
o estado do mundo e das instituições culturais, talvez seja o momento
de refletir e de repensar o museu de novo.
IFB – Tenho chegado à conclusão de que existem pedagogias usadas
em museus de arte que constituem excelentes pontos de entrada para
abordar qualquer coleção, especialmente junto de públicos não-especializados. A minha divergência é na utilização destas metodologias
como fins, e não como recursos para o desenvolvimento do espírito
crítico. Como é que o MfNK articula a sua comunicação com os visitantes, a fim de encorajar o método científico ou o modelo de pensamento crítico?

O LADO DA ARTE FOI DEMASIADO
LONGE AO NEGLIGENCIAR UMA
ABORDAGEM CIENTÍFICA, RIGOROSA E
REFLEXIVA E CONCENTRA-SE
DEMASIADO NOS PÚBLICOS. ENQUANTO
QUE O LADO CIENTÍFICO FOI LONGE
DEMAIS EM MEDIDAS CIENTÍFICAS DE
EXCELÊNCIA E RELEVÂNCIA.
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JV – A nossa abordagem não é histórica. Em Museum für Naturkunde,
kunde significa ‘das histórias’. Não enquanto conhecimento científico, mas
enquanto conhecimento tácito.

AS NOSSAS PUBLICAÇÕES
CRESCERAM EM QUALIDADE E EM
FINANCIAMENTO OBTIDO
SIMULTANEAMENTE COM O
CRESCIMENTO DOS PÚBLICOS E DO
NOSSO ENVOLVIMENTO.

O que está atrás de mim [parede da
biodiversidade] vai determinar se os
humanos estarão neste planeta dentro de cem anos ou não. Nós estamos dependentes deles. Eles não estão dependentes de nós. Ou seja, o
museu olha para o futuro. Com isso em mente, tornámo-nos mais abertos a múltiplas perspectivas. E os nossos cientistas querem envolver-se
nesse processo.

Demorou algum tempo a ajudá-los nessa mudança de atitude e de
mentalidade. O que eu disse desde o início foi que se se trabalha numa
universidade, investiga-se e ensina-se. E, num museu de história natural, investiga-se e envolve-se com o público. Claro que, se não se quiserem envolver com o público, se se sentirem desconfortáveis, tudo bem.
Mas então não somos o empregador certo para esse investigador, que
pode prosseguir os seus estudos na torre de marfim de um ambiente
académico.
Temos tido feedback do público extremamente positivo, sobretudo por
parte da faixa etária 16-40 anos, que constitui 60% do nosso público.
Os diálogos que temos com eles sobre o futuro do mundo são motivadores para a minha equipa. A interação com os públicos, em vez de ser
um fardo, tornou-se um acelerador poderoso do seu trabalho.
As nossas publicações cresceram em qualidade e em financiamento
obtido simultaneamente com o crescimento dos públicos e do nosso
envolvimento. Assim, se nos dedicarmos às duas áreas, obtemos mais
recursos para ambas. Parece contra-intuitivo, mas temos os números
que o comprovam.
IFB – Parece contra-intuitivo porque aplicámos um modelo taxonómico na organização e descrição de funções: um gestor de coleções não
precisa de ir ao encontro dos públicos, domínio dos mediadores. Mas
quando se vai ao encontro da curiosidade dos públicos eles aparecem
geradores de novas áreas de investigação... concorda?
JV – O pessoal técnico do MfNK é altamente qualificado e com um
pouco de ajuda, encorajamento e ensino, adora envolver-se com as audiências de um modo autêntico. Apresentam-se numa plataforma de
igualdade, falando a mesma língua e respondendo às perguntas. Há
melhor maneira de se conectar melhor com o mundo do que esta?
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JV – Damos apoio pontual e formação, com a Berlin School of Public
Engagement and Open Science. Penso que será uma incubadora muito
interessante para este campo.
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programa de formação específico?
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Mas, o mais importante é a liderança modelar esta atitude. Se eu o fizer, então talvez outros também o possam fazer. É o topo a ‘autorizar a
brincar’ – dando o exemplo, encorajando, dando feedback e assim por
diante. As perguntas que nos colocamos enquanto líderes devem ser:
será que damos às equipas autorização para brincar? Que lhes damos
autonomia para comunicar da forma com a qual se sentem confortáveis? Ou damos-lhes um guião, um espaço de ação limitado. Será que
sufocamos a inovação e o empenho ou temos confiança para explorar o
poder das nossas equipas?
IFB – Passemos então para esta questão essencial: a qualidade da liderança e a capacidade de liderança permitir a insegurança, e o fracasso,
através da experimentação e da inovação. Como é que se encorajaria,
nos museus, a abraçar o espírito científico da experiência e do fracasso
e a abraçar o fracasso até se alcançar o sucesso?
JV - Os cientistas também têm frequentemente medo de falhar. Eu
conto com muitos fracassos. Também cometi muitos erros pessoais e
cresci muito com isso. No final, permitiu-me fazer o trabalho que faço
agora, ter confiança, lidar com outros fracassos, tentações, e assim por
diante.
Se não se quer falhar, não se quer aprender. E como pode isso ser para
qualquer instituição que tenha ambições académicas? Porque é que
quer parar de aprender? Isso é o que não percebo. É uma atitude que
me irrita porque os próximos 20 anos não serão como os últimos 200.
[Na questão da sustentabilidade ambiental e das alterações climáticas] o nosso edifício data de 1890, e temos problemas em controlar os
nossos níveis de CO2. Por isso nunca me vou comprometer com uma
política de carbono neutro, porque não é possível neste edifício. O que
não quer dizer que não estejamos
SE NÃO SE QUER FALHAR, NÃO SE
empenhados na sustentabilidade
QUER
APRENDER. E COMO PODE ISSO
da instituição.
Recentemente, e no campo do
ativismo, tornamo-nos parceiros
dos jovens dos Fridays for Future.
As manifestações destes grupos
terminavam a 200m do museu.
Ora, estes jovens têm um grande

SER PARA QUALQUER INSTITUIÇÃO QUE
TENHA AMBIÇÕES ACADÉMICAS?
PORQUE É QUE QUER PARAR DE
APRENDER? ISSO É O QUE NÃO
PERCEBO. É UMA ATITUDE QUE ME IRRITA
PORQUE OS PRÓXIMOS 20 ANOS NÃO
SERÃO COMO OS ÚLTIMOS 200.

OS CIENTISTAS TAMBÉM TÊM
FREQUENTEMENTE MEDO DE FALHAR. EU
CONTO COM MUITOS FRACASSOS.
TAMBÉM COMETI MUITOS ERROS
PESSOAIS E CRESCI MUITO COM ISSO. NO
FINAL, PERMITIU-ME FAZER O TRABALHO
QUE FAÇO AGORA, TER CONFIANÇA,
LIDAR COM OUTROS FRACASSOS,
TENTAÇÕES, E ASSIM POR DIANTE.
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conhecimento científico e querem saber
ainda mais. Por isso, passámos a abrir-lhes as portas às sextas-feiras após as
manifestações.

O NOSSO NOME, MUSEUM FÜR
NATURKUNDE, RETIRAMOS
MUSEUM E KUNDE E FICAMOS COM
FÜR NATUR - PELA NATUREZA.
PELA NATUREZA, APROFUNDAMOS
A INVESTIGAÇÃO, COMUNICAMOS
OS RESULTADOS, MUDAMOS
A SOCIEDADE.

Às sextas-feiras à tarde, os melhores investigadores de ciência alemã estiveram
disponíveis para falar com estes jovens,
a mantivemos este programa até fecharmos por causa da pandemia. E os jovens,
quando precisaram de espaços seguros para as suas reuniões, vieram
ter connosco. Por isso, perguntaram-nos se podiam vir depois de horas
para utilizar um dos nossos espaços. Queriam encontrar-se cara a cara
com os líderes políticos alemães. As suas exigências foram comunicadas duas vezes a partir do nosso museu. O museu tornou-se no lugar
deles, onde se sentem confortáveis.

IFB – A relação que o museu estabeleceu com o Fridays for Future
remete para a questão da partilha do poder, recentemente reivindicada
na Carta de Porto Santo. Na sua programação, o MfNK torna-se o espaço onde os ativistas podem reivindicar, numa plataforma segura, e com
um certo selo institucional também, o que procuram. Tornam-se parte
da instituição, e não ‘o outro’ da instituição.
JV - Concordo. Será que abriríamos de bom grado o nosso museu ao
ativismo, por exemplo, de antissemitas? Não. As Fridays for Future
tinham como motor principal ouvir a ciência. É o que dizem repetidamente em centenas de línguas em centenas de manifestações, mas
sempre a mesma coisa: ouvir a ciência.
Aliás, eu não os consideraria como ativistas que entram no meu museu, considerá-los-ia como cidadãos preocupados que querem ter uma
sociedade democrática do conhecimento, uma sociedade baseada na
ciência. E esse é exatamente o papel que eu, como museu de ciência,
deveria realmente apoiar.
IFB – Este seu exemplo da recusa em dar plataforma a antissemitas
problematiza as limitações do relativismo cultural e o pensamento pós-modernista na concepção humanista e universalista do museu. De que
modo é que o MfNK gere estas limitações?
JV – Em 2012, revimos a nossa estratégia. Temos objetivos claros para
cumprir até 2034, já que recebemos 700 milhões de euros do Bundestag para implementar esse programa. Será que precisamos realmente
de uma estratégia? Provavelmente não. No entanto, o que precisamos
é de uma cultura para executar esse programa. E, para essa cultura,
precisamos de valores – quais são os valores do MfNK?
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Pela Natureza, aprofundamos a investigação, comunicamos os resultados, mudamos a sociedade. E todos os que estão no museu contribuem
para estes três objetivos, com os seus pontos fortes específicos, ambições e talentos. É um caminho íngreme, mas penso que é o caminho
que os museus têm de seguir. Caso contrário, vai tornar-se muito complicado para as nossas instituições.
IFB - Vou terminar com pandemia. Que estratégias retém deste período para a sua liderança futura?
JV - Enquanto instituto de investigação nunca fechámos totalmente.
Em vez de criar planos de contingência top-down, demos autonomia às
equipas. Cada sala tinha um número máximo de ocupação e as equipas
auto-organizavam-se. Tanto quanto sabemos, não tivemos um único
caso de COVID no museu.
Portanto, a lição é confiar na equipa. Uma equipa empoderada e com
sentido de missão, procura chegar ao objectivo. E o que certamente
vamos continuar a fazer é confiar nas nossas equipas - e todos os diretores de museus podem fazer isso.
IFB –Muito obrigada, Johannes. O seu estilo de liderança é inspirador
na forma como gere as equipas e prioriza a realização profissional das
equipas como valores importantes.
JV - Construa o mundo em que quer viver. A sua geração e as mais jovens têm que assumir essa responsabilidade.
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Johannes Vogel é Diretor-Geral do Museum für Naturkunde (Museu de História Natural), em Berlim e Professor de Biodiversidade e Ciências Públicas da
Humboldt-Universität em Berlim. É presidente da Associação Europeia de Ciência Cidadã e assessor da Comissão Europeia e do Governo Federal alemão.
Entre os seus interesses destacam-se a democracia e a inovação, o papel dos
museus na ciência e na sociedade, o envolvimento público na ciência, a ciência
aberta, a política científica e a natureza.
Tem um doutoramento em genética da Universidade de Cambridge e posteriormente exerceu funções no Museu de História Natural em Londres.
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UMA BIBLIOTECA É FEITA APENAS DAS
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Recursos

S. Borges

M. Østergaard

J. Vogel

C. Milano
M. Giovinazzo

N. Giorgadze

H. Rendeiro

C. Moreira

P. Agostinho
G. Guimarães

M. García

I. Oosterbeek

I. Câmara

CONVERSA COM MARIE ØSTERGAARD POR ASTRID ASPEGREN
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Marie Østergaard
Diretora
BIBLIOTECAS PÚBLICAS
DE AARHUS

Conheça a diretora da DOKK1, Marie Østergaard. Ela
liderou a extensa transformação da Biblioteca Central de
Aarhus e, hoje, a DOKK1 é um lugar com o qual a maioria
das pessoas em Aarhus têm uma relação próxima. Há
um clube infantil para pais, assistência jurídica gratuita,
um cineclube espanhol, aconselhamento estudantil,
um clube pokémon, um atelier de design e muito mais.
Quando se entra na DOKK1 sente-se que é um lugar que
pensou nas pessoas. Leia esta entrevista com a diretora
Marie Østergaard sobre como a DOKK1 nasceu.
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MØ: Quando começámos a plaA IDEIA DE QUE DUAS PESSOAS
near esta fantástica biblioteca,
BRILHANTES SE PODEM JUNTAR E
estávamos cientes de que não tíINVENTAR ALGO DE BOM PARA O RESTO
nhamos conhecimentos suficienDO MUNDO É INGÉNUA. INOVAÇÃO E
tes para construir o que o futuro
MUDANÇA DURADOURAS VÊM DO
precisava. Desde o início, tornouTRABALHO EM EQUIPA.
-se para nós um mantra que deveríamos trabalhar de forma interdisciplinar e deveríamos ter o envolvimento dos utilizadores em tudo o
que utilizador pudesse ser envolvido. A ideia começou no final dos anos
1990 e o projeto começou em 2005 - e esta não era uma época em que
este tipo de coisa fosse normal, especialmente na construção, pelo que
foi também uma longa viagem de exploração em conjunto com arquitetos e engenheiros e os nossos próprios profissionais e os cidadãos que
iriam estar envolvidos.
A ideia de que duas pessoas brilhantes se podem juntar e inventar algo
de bom para o resto do mundo é ingénua. Inovação e mudança duradouras vêm do trabalho em equipa. Uma grande parte do processo de
criação da biblioteca consistiu em envolver o maior número de pessoas
possível para obter o melhor resultado. Quando se constrói algo desta
envergadura, não o fazemos para os próximos 20 anos, fazemo-lo para
os próximos 100 anos. Se observarmos a forma como as bibliotecas
se desenvolveram, verificamos uma grande diferença no modo como
eram utilizadas há 100 anos e como as utilizamos hoje em dia - e esse
desenvolvimento vai continuar. Uma biblioteca só existe em virtude
das pessoas que a utilizam. E é por isso que, desde o início, decidimos
que esta casa deveria ser para as pessoas e não para os livros. Não que
pensássemos que não deveriamos ter livros, mas não era esse o ponto
de partida. Pelo contrário, tínhamos de ter a certeza de que eram as
pessoas que estavam no centro, tanto do ponto de vista da arquitetura
como do design, mas também da realidade para a qual estávamos a
caminhar.
E que tipo de necessidades devem ser consideradas num edifício como
este? A utilização dos meios de comunicação está a mudar rapidamente, mas as necessidades humanas não mudam com frequência. Às vezes, precisamos de estar em silêncio, outras de estar juntos, de usar o
nosso corpo, falar em voz alta, mostrar algo uns aos outros, de aprender, de ensinar, mas também precisamos de comida, de dormir e de
sexo. Não precisamos de dormir aqui, mas devemos ser capazes de relaxar. Queríamos criar alguns espaços programados e não programados que pudessem acomodar estas diferentes necessidades, que podem
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mudar ao longo de 24 horas ou numa semana ou num ano e, ao mesmo
tempo, algo que é familiar, porque também se pode precisar. Penso que
é por isso que parece um lugar humano, porque se baseou em pessoas.
Um outro aspeto importante foi as muitas conversas que tivemos com
os arquitetos. Há muitos edifícios que antigamente se destinavam a
fazer-nos sentir pequenos. Queríamos fazer o contrário. Queríamos
construir algo incrível, grande, espaçoso e aberto, que fizesse as pessoas sentirem-se bem. E conseguimos isso tanto através do edifício,
como das nossas atividades, oferta e serviços. É tudo sobre as pessoas
serem competentes nas suas próprias vidas.
AA: Começaram formalmente em 2005 e a biblioteca foi concluída em
2015. O que é que aconteceu durante esse tempo? E porque é que um
processo deste género leva 10 anos?
MØ: Percorremos dois percursos paralelos muito produtivos. Um foi
um processo de envolvimento em todas as fases de construção. Quando
tínhamos de fazer sugestões, incluíamos sempre diferentes grupos de
utilizadores. Recolhemos as opiniões durante a fase de layout e depois
ajustámo-lo. Fizemos isto em todas as fases da construção, de forma
cada vez mais detalhada.
Ao mesmo tempo, fizemo-lo para que na biblioteca existente limpássemos todo o átrio de balcões e o que quer que houvesse, e fizemos aquilo
a que chamámos uma sala de transformação. Praticámos, testámos e
experimentámos e fizemos protótipos que testámos com os cidadãos.
Todo o mobiliário que temos na biblioteca foi ali testado. Todas as coisas especiais como o nosso ouro digital, o nosso balcão, entre outras
muitas coisas, foram testadas na antiga biblioteca com os utilizadores
e nós próprios. Foi também uma forma de conseguir o envolvimento de
muitos parceiros da cidade. Muito do trabalho que fazemos na DOKK1
é impulsionado por parcerias. Temos uma estratégia de parcerias específica: por exemplo, um parceiro pode ser um grupo de pais que fazem
ludotecas para pais e filhos, ou a Escola de Arquitetura em Aarhus.
Temos aproximadamente 140 eventos ou
PRATICÁMOS, TESTÁMOS E
atividades diferentes por mês e cerca de
EXPERIMENTÁMOS
E FIZEMOS
50% são realizados por ou com parceiros.
PROTÓTIPOS QUE TESTÁMOS
É uma grande competência que é trazida
COM OS CIDADÃOS.
para o processo e cria muita vida.
Também utilizámos o nome DOKK1 e a nossa identidade visual. Juntamente com uma empresa de design, fizemos uma mesa de vidro em
Lille Torv, onde nos sentámos com um designer e alguns cidadãos. Foi
uma workshop aberta e vibrante, durante a qual nos sentámos e dese-

TEMOS UMA ESTRATÉGIA DE PARCERIAS
ESPECÍFICA: POR EXEMPLO, UM PARCEIRO
PODE SER UM GRUPO DE PAIS QUE FAZEM
LUDOTECAS PARA PAIS E FILHOS, OU A
ESCOLA DE ARQUITETURA EM AARHUS.
TEMOS APROXIMADAMENTE 140 EVENTOS
OU ATIVIDADES DIFERENTES POR MÊS E
CERCA DE 50% SÃO REALIZADOS POR OU
COM PARCEIROS.

LOREM IPSUM CARPE DIEM COGITO
ERGO SUM ARS NOVA VERSUS ARS
ANTIQUA TEMPUS FUGIT AETERNO AD
AULA MAGNA AUREA PROPORTIO GENS
UNA SUMUS SINE QUA NON BONA FIDE
CANIS
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MØ: Foram utilizados dois grandes métodos. Um foi ter alguns locais
físicos onde fosse claro para as pessoas o que se estava a passar. Colocámos grandes “photo stations” para mostrar como seria a DOKK1 e
saberem em que sala estavam a entrar.
Depois, fomos explícitos que se tratavam de experiências, durante as
quais fizemos protótipos e praticámos a forma como iríamos construir
uma biblioteca para o futuro.
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AA: Pode descrever um pouco mais como eram essas salas de transformação e quais os métodos utilizados?

M. García

I. Câmara

nhámos, aproveitando a oportunidade para falar com todas as pessoas
que vieram e ficaram curiosas sobre o novo local.
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O segundo foi a parte das comHÁ MUITAS TEORIAS DIFERENTES E,
petências, que temos vindo a
POR ISSO, ACHÁMOS QUE SERIA
trabalhar desde 2003, de forma
IMPORTANTE EXPERIMENTAR PARA
muito consciente, com o envolDESCOBRIR O QUE FUNCIONA EM
vimento de utilizadores, incluinMOMENTOS DIFERENTES. GRADUALMENTE,
do alguns dos nossos parceiros
FOMOS CONSEGUINDO AFUNILAR E
da Universidade de Aarhus nesCOMEÇÁMOS A TRABALHAR COM
ta sala de transformação. NaPRINCÍPIOS DE “DESIGN THINKING”
quela altura, experimentámos
muitos métodos e reunimos conhecimentos. Existem quase religiões na área do envolvimento de utilizadores. Há muitas teorias diferentes e, por isso, achámos que seria
importante experimentar para descobrir o que funciona em momentos
diferentes. Gradualmente, fomos conseguindo afunilar e começámos a
trabalhar com princípios de “Design Thinking”. Recebemos um grande
subsídio da Fundação Bill e Melinda Gates em 2013 para desenvolver
um conjunto de ferramentas de “Design Thinking” para bibliotecas.
Trabalhámos em colaboração com a Biblioteca Pública de Chicago e a
IDEO, que são alguns dos líderes nesta metodologia de trabalho. Com
esse conjunto de ferramentas, tivemos também a oportunidade de ensinar outras bibliotecas a utilizá-lo no seu desenvolvimento. Trata-se
de algo fundamental no nosso ADN. Trata-se de estarmos constantemente preocupados com os utilizadores que entram ou não entram
pela nossa porta. Que tipo de necessidades é que eles têm?
AA: Como é que interpretam essas necessidades?
MØ: Há muitos processos diferentes, mas geralmente perguntamos
aos nossos cidadãos. Fazemos workshops, entrevistas qualitativas e visitamo-los, dependendo do problema que estamos a tentar resolver ou
do que estamos a investigar.
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Penso que a sua essência nos é
É SOBRE AQUILO QUE OS CIDADÃOS
inerente. Faz parte da nossa idenPRECISAM E NÃO SOBRE AQUILO QUE
tidade como lugar porque a utiliNÓS PENSAMOS QUE ELES PRECISAM.
zamos há tantos anos. Em breve,
ISSO É INERENTE ÀS PESSOAS QUE
vamos abrir uma nova biblioteca
TRABALHAM NA BIBLIOTECA.
em Gellerup, onde também foram implementados princípios de
“Design Thinking”. Foi uma parte integrante desse processo de desenvolvimento. Trata-se de uma forma de abordar o mundo. Acreditamos
que existem outros que têm boas respostas. Não somos apenas nós que
sabemos como deve ser o mundo. Temos de ser curiosos e investigar
para fazer o que é relevante.
AA: É, tal como mencionou, uma nova forma de pensar sobre bibliotecas. Não se trata de livros, mas sim de pessoas e de ser um lugar para
todos, onde nos sintamos bem. Já sentiu alguma resistência ou desafios nesse processo?
MØ: As bibliotecas são o lugar ideal para este tipo de processos, porque nos é inerente tomarmos sempre como ponto de partida as necessidades dos nossos cidadãos. Anteriormente, resultava em que livro se
trazia para casa, hoje é outra coisa. Mas é claro que tem havido alguma
discussão sobre como vamos trabalhar e o que devemos levar para essa
viagem e o que devemos deixar para trás. Temos conseguido reunir
informação sobre isso e descobrir quais são as necessidades. É sobre
aquilo que os cidadãos precisam e não sobre aquilo que nós pensamos
que eles precisam. Isso é inerente às pessoas que trabalham na biblioteca. Temos tido muitas discussões com os nossos muito competentes
arquitetos, pois é difícil quando se está num processo de construção
e se têm prazos, ter um construtor que nos diz: “Não sabemos muito
sobre isto. Temos de fazer um processo de envolvimento do utilizador”
e eles pensam: “Porque é que não se pode simplesmente tomar uma decisão sobre onde devem estar essas tomadas?”. Praticámos esta forma
de trabalhar em conjunto e eles também acharam que isso melhorou o
seu design.
Quando se põe em prática um processo de envolvimento do utilizador,
não se sai à rua e pergunta-se: “O que é que acha melhor? Vermelho ou
verde?” e, se responderem verde, decide-se que fica verde. Trata-se de
perguntar algo mais. Trata-se de o transformarmos noutra coisa.
AA: Que tipo de pergunta é essa se não tem de a perguntar diretamente?
MØ: Um dos primeiros grandes exercícios de envolvimento que fizemos, resume-a muito bem: foi juntamente com um pequeno atelier de
arquitetura chamado KOLLISION, que desenvolveu uma mesa rotativa na nossa sala de transformação na antiga biblioteca, onde havia

LOREMSE
IPSUM
CARPE
DIEM COGITO
QUANDO
PÕE EM
PRÁTICA
UM PROCESSO
ERGO
SUM
ARS
NOVA
VERSUS
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NÃO SE SAI À
ANTIQUA
TEMPUS FUGIT “O
AETERNO
AD ACHA
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QUE É QUE
AULA MAGNA
AUREA
PROPORTIO
GENS
MELHOR? VERMELHO OU VERDE?” E, SE
UNA SUMUS
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QUE FICA
CANIS
TRATA-SE DE PERGUNTAR ALGO MAIS. TRATA-SE
DE O TRANSFORMARMOS NOUTRA COISA.
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um mapa da Dinamarca, um mapa de Aarhus e um mapa do mundo.
Ao percorrerem-se estes mapas, havia pequenas histórias que tínhamos criado como cenários. Depois, tínhamos cidadãos à volta da mesa
que circulavam e ouviam essas histórias, e depois recebiam perguntas
como: “Em que tipo de lugar gostas de estar com outros?”, ou “O que
é importante quando estás sozinho(a)?” - perguntas sobre ser um ser
humano. Depois, pedimos-lhes que respondessem à mesa que, por sua
vez, guardava a história, para que os próximos visitantes pudessem ouvir o que os utilizadores anteriores tinham dito. Naquela altura, era
uma instalação tecnicamente engenhosa e muito avançada, mas a ideia
é incrivelmente real e simples. Este é um exemplo muito bom do que
tem sido este processo, que é o de construir sobre as ideias uns dos
outros. As pessoas são especialistas em ser utilizadores com o seu contexto, por isso é tudo uma questão de perguntar. Trata-se também de
organizar os inputs para que sejam bem analisados - e isso leva muito
tempo.
AA: O envolvimento dos utilizadores e a utilização de dados é apenas
algo que está no ADN da biblioteca, ou houve pessoas específicas em
Aarhus que o iniciaram? Qual foi a faísca que acendeu a fogueira?
MØ: Se se quiser fazer grandes mudanças, quer organizacionalmente
quer na sociedade, é preciso ter uma “plataforma em chamas” e, depois, é necessário dar às pessoas um sentido de empoderamento.
Sabíamos que muito em breve teríamos uma nova biblioteca, tínhamos
de descobrir o que deveria ser, não sabíamos o quê, apenas que tinha
de ser outra coisa. Foi um sentimento que criámos juntos, numa altura em que havia muitas pessoas que tinham entrado e que queriam
experimentar, e depois tivemos o apoio da direção. Nessa altura, em
Aarhus, iniciou-se também um processo de envolvimento de utilizadores. Existia algo chamado “o moPOR VEZES, VÁRIOS ELEMENTOS
delo Aarhus de envolvimento dos
JUNTAM-SE E ACABAM POR FUNCIONAR
cidadãos”, que se referia aos conDE FORMA INCRÍVEL. É DIFÍCIL DIZER
selhos de cidadãos. Adotámo-lo
EXATAMENTE O QUE FOI, MAS
e expandimo-lo para preencher
CONJUGARAM-SE MUITAS E BOAS
todo o processo com a segurança
ENERGIAS DE UMA SÓ VEZ.
que essa política nos dava.
Por vezes, vários elementos juntam-se e acabam por funcionar de forma incrível. É difícil dizer exatamente o que foi, mas conjugaram-se
muitas e boas energias de uma só vez.
AA: Alguma coisa a surpreendeu? E o que é que aprendeu sobre os
cidadãos?
MØ: Fico constantemente surpreendida com a generosidade das pessoas. A alegria e a vontade de partilhar conhecimentos, ideias e pen-
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samentos. Assistimos a isto durante todo o processo de construção e
desenvolvimento, mas hoje em dia também.
Aprendi que quando se fazem perguntas às pessoas, elas respondem.
Digo isto de uma forma positiva, mesmo que, por vezes, digam algo que
não queremos ouvir. O facto de uma organização envolver constantemente outras pessoas tem realmente um efeito no local. Ter como espinha dorsal que cada vez que queremos algo ou mudar alguma coisa,
vale realmente a pena envolver outros. É isso que determina se é um
lugar para onde as pessoas querem continuar a vir.
Quando abrimos, eu estava a converAPRENDI QUE QUANDO SE FAZEM
sar com um homem sentado numa
PERGUNTAS ÀS PESSOAS, ELAS
poltrona a olhar para a água. PergunRESPONDEM. DIGO ISTO DE UMA
tei-lhe o que estava a pensar e ele resFORMA POSITIVA, MESMO QUE, POR
pondeu: “Vivo em Aarhus há muitos
VEZES, DIGAM ALGO QUE NÃO
anos e nunca senti falta de ir à biblioQUEREMOS OUVIR.
teca. Mas agora está aqui e não consigo compreender como é que alguma
vez poderíamos viver sem ela”. Assim, percebemos que estamos no
bom caminho. Quando se torna tão rapidamente uma parte tão natural
da consciência das pessoas é porque elas próprias ajudaram a criá-la.
Quando assim é, já ganhámos. Eu acho que isso é óptimo.
AA: Também é óptimo que sejam tantas pessoas e tão diferentes, tanto
famílias com crianças, jovens, idosos...
MØ: Sim, e é isso que é tão surpreendente na biblioteca, porque nos
foi permitido construí-la a partir do zero. As bibliotecas são o único
espaço que temos hoje na nossa sociedade onde se encontram pessoas
com diferentes idades, etnias, crenças políticas ou religiosas e formação, sendo um espaço não comercial. Ninguém está a tentar vender-lhe
nada e não tem de pagar bilhete para entrar. Somos um espaço aberto
da cidade, apenas com um telhado em cima.
AA: Qual considera ser o maior desafio - em termos de ouvir o público
- num futuro próximo?
MØ: Neste momento, temos os ouvidos a arder. Vejo uma enorme necessidade e um desejo das pessoas de estarem juntas e de realizarem
atividades em conjunto. Ao mesmo tempo, tenho de ser cautelosa em
relação a algumas destas coisas. Temos estado curiosos - com uma casa
tão grande com atividades tão grandes e tantas pessoas - se alguma vez
voltaria a ser a mesma coisa. Por conseguinte, praticámos nos últimos
dois anos pequenas atividades intimistas em salas grandes. Foi, de fac-

AS BIBLIOTECAS SÃO O ÚNICO ESPAÇO
QUE TEMOS HOJE NA NOSSA SOCIEDADE
ONDE SE ENCONTRAM PESSOAS COM
DIFERENTES IDADES, ETNIAS, CRENÇAS
POLÍTICAS OU RELIGIOSAS E FORMAÇÃO,
SENDO UM ESPAÇO NÃO COMERCIAL.

LOREM IPSUM CARPE DIEM COGITO
ERGO SUM ARS NOVA VERSUS ARS
ANTIQUA TEMPUS FUGIT AETERNO AD
AULA MAGNA AUREA PROPORTIO GENS
UNA SUMUS SINE QUA NON BONA FIDE
CANIS
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AA: Há alguma coisa que gostaria de acrescentar?
MØ: Não é um desafio, mas sim um enorme privilégio o facto de as
bibliotecas se terem centrado no desenvolvimento da democracia. A
democracia é extremamente importante para nós - e aqui não me refiro
à democracia como uma forma de governo político, mas como democracia participativa. Trabalhamos muito, de forma intencional, para a
reforçar constantemente através das nossas várias atividades. Focamo-nos em como podemos criar atividades de debate num espaço seguro,
em como podemos fazer atividades que aproximem as pessoas em grupos que, normalmente, não o fazem e em como rebentar as bolhas nas
quais andamos diariamente. Não se trata apenas de bolhas digitais fazemo-lo também na nossa vida física. Isto é cada vez mais importante e valioso, e as bibliotecas devem desempenhar um papel relevante,
tanto num local de grandes dimensões como a DOKK1, como também
em pequenas bibliotecas.
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to, um bom exercício para nós, porque quando temos grandes espaços,
temos tendência a fazer coisas muito grandes e a sentirmo-nos muito
grandes, mas nem sempre é necessário. Por vezes, temos de ser muito
pequenos. Penso que o desafio será continuar a ter o movimentos de
braços grandes ao mesmo tempo que se fazem coisas muito pequenas,
próximas e íntimas. E continuar a prestar atenção ao que está em movimento agora. Porque as coisas estão sempre em movimento.
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Marie Østergaard. Como diretora das Bibliotecas Públicas de Aarhus, Marie
Østergaard coordena a Dokk1 (a biblioteca principal) e 18 bibliotecas municipais. Desde o início da sua carreira em 2001, tem feito parte do desenvolvimento das Bibliotecas Aarhus.
De 2005-2015, Marie foi gestora de projeto para a construção da Dokk1, implementação e desenvolvimento de ideias, bem como a introdução de novos
formatos para o envolvimento de utilizadores e cidadãos no planeamento e
construção da Dokk1, que abriu em junho de 2015
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LOJAS DE MUSEUS - AINDA
UM LIVRO EM BRANCO?
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Sofia Borges
Responsável pela
área de Retalho e
merchandising cultural
MAPA DAS IDEIAS

Pela sua importância e relevância enquanto
extensão e parte integrante de cada
instituição cultural, Sofia Borges reflete sobre
o papel das Lojas de Museu e os desafios
da sua sustentabilidade no futuro.
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E

m 2020, Francesca Ford fez uma intervenção no Painel da Conferência sobre o Futuro do Retalho Cultural (Museum Connections, Paris) que vale a pena ouvir, pois põe em causa todos os
nossos paradigmas atuais sobre o que é, ou o que deve ser, uma Loja de
Museu. Apontando para uma realidade não tão longínqua assim, Ford
reflete sobre os públicos do museu em 2030, sobre os seus comportamentos e expectativas.
Se pensarmos que, no caso português, muitas são as lojas de museu
que ainda nem alcançaram o patamar do paradigma do presente, como
dar o salto para um novo formato que nos é estranho e nos desafia a
projetar um futuro em moldes que nem conhecemos?

Intervenção
no Painel da
Conferência
sobre o Futuro do
Retalho Cultural
(Museum
Connections,
Paris)

Serão estes novos públicos radicalmente diferentes dos atuais? Deixarão eles de ser os tais «bichos humanos de coisas»? Essa necessidade
intrínseca de colecionar objetos tangíveis que perpetuam memórias e
consolidam experiências terão novos formatos mais intangíveis, mais
digitais? Poderão as lojas de museus passar para um modelo tão radical que se transformem em hologramas e que as propostas de objetos
passem para um formato virtual, com potenciais de personalização
ainda não pensados, em que cada utilizador constrói virtualmente o
seu objeto? Um mar de possibilidades se poderá abrir, que levará necessariamente a repensar toda a lógica de gestão económica e tecnológica, de produção e distribuição por novos canais, de forma a satisfazer uma geração em que tudo lhes é entregue na hora. Por outro lado,
a consciência de defesa ambiental será incontornável e está na ordem
do dia. Garantir todas estas variáveis é o tema da nossa agenda, em
qualquer área profissional. E esta agenda só será possível com parceiros interdisciplinares que, cruzando narrativas e conteúdos científicos
das coleções a uma visão inovadoSE PENSARMOS QUE, NO CASO
ra em termos de produção de objePORTUGUÊS, MUITAS SÃO AS LOJAS
tos de merchandising, conciliadas
DE MUSEU QUE AINDA NEM
com uma análise de rentabilidaALCANÇARAM O PATAMAR DO
de económica e gestão comercial,
PARADIGMA DO PRESENTE, COMO DAR
permitam a sua efetiva mudança e
O SALTO PARA UM NOVO FORMATO
consolidação.

QUE NOS É ESTRANHO E NOS DESAFIA

Em qualquer dos casos, quer opteA PROJETAR UM FUTURO EM MOLDES
mos por um modelo dito mais clásQUE NEM CONHECEMOS?
sico de gestão de lojas de museus
ou por um ativista e disruptivo, é tempo de refletirmos e repensarmos
estes espaços que são, e continuarão a ser, uma extensão e parte integrante de cada Instituição Cultural. E, como tal, as suas equipas e a sua
estratégia deverão ser repensados à luz da sua integração na Comunicação e nos Valores que o Museu representa.

É TEMPO DE REFLETIRMOS E RE
PENSARMOS ESTES ESPAÇOS QUE SÃO,
E CONTINUARÃO A SER, UMA EXTENSÃO
E PARTE INTEGRANTE DE CADA
INSTITUIÇÃO CULTURAL. E, COMO TAL,
AS SUAS EQUIPAS E A SUA ESTRATÉGIA
DEVERÃO SER REPENSADOS À LUZ DA
SUA INTEGRAÇÃO NA COMUNICAÇÃO E
NOS VALORES QUE O MUSEU
REPRESENTA.
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Mas regressemos ao presente: o
que distingue as lojas de Museus?
Para que servem? A quem servem?
Qual o seu papel no Museu?

NÃO É VIÁVEL QUE SE FAÇA UMA
EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA OU SE
QUEIRA COMUNICAR UMA COLEÇÃO E
SÓ TARDIAMENTE PASSAR ESSA
INFORMAÇÃO ÀS EQUIPAS DAS LOJAS.
PORQUE SE A LOJA NÃO TIVER UMA
OFERTA QUE ACOMPANHE A COLEÇÃO,
AS EXPECTATIVAS DO VISITANTE
SERÃO DEFRAUDADAS.

Por norma, as lojas são, a par com
as cafetarias e restaurantes, o último lugar por onde o visitante passa. São também, por norma, locais
mais informais, onde se pode falar
mais alto, relaxar, tocar. São uma
continuidade da experiência e onde é possível levar para casa um objeto tangível que perpetue e consolide a visita. Não é por acaso que
as lojas de museus têm uma variedade de oferta que vai desde os pequenos gifts aos artigos de luxo, com forte vertente pedagógica e de
consolidação de conhecimento, para que a todos seja possível levar um
fragmento de memória. E essa variedade não é fruto do acaso.

É preciso uma rede de parceiros, internos e externos, para que tudo
aconteça. A começar, dentro da instituição. Como referia Sara Barriga
recentemente, no Webinar do ICOM sobre Públicos e Mediação, todos
os recursos humanos do museu devem trabalhar em rede, todos devem
estar a par dos valores do museu, da sua missão e visão, da sua programação. É necessária uma «inteligência coletiva». Não é viável que se
faça uma exposição temporária ou se queira comunicar uma coleção e
só tardiamente passar essa informação às equipas das lojas. Porque se
a loja não tiver uma oferta que acompanhe a coleção, as expectativas do
visitante serão defraudadas. Se a equipa das lojas não estiver a par da
narrativa do museu, das suas coleções e dos múltiplos e específicos conhecimentos que propicia, a comunicação com o visitante esbarra num
vazio final que pode arruinar a sua experiência. Porque, é importante
não esquecer, grande parte dos visitantes só interage com as equipas
dos serviços de atendimento: bilheteira, loja, cafetaria, seguranças. E
esperam deles respostas a perguntas tão antagónicas como: «Onde são
os lavabos?» ou «É verdade que foram os Portugueses que descobriram a Austrália?». Esperam conteúdos, conhecimento, mediação. É
primordial que dotemos estas equipas de formação, não só na área de
vendas e atendimento, mas de formação especializada nos acervos da
Instituição. A Lei Quadro dos Museus Portugueses, no seu art.º 42,
refere: «O museu desenvolve de forma sistemática programas de mediação cultural e actividades educativas que contribuam para o acesso
ao património cultural e às manifestações culturais.» Este acesso deve
entender-se, também e sempre, a toda a equipa, a todos os que podemos designar como parceiros internos.

Webinar do ICOM
sobre Públicos
e Mediação
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O Merchandising – objetos com história(s)
Construir uma coleção de merchandising não é fruto do acaso e requer
um trabalho invisível de seleção, análise e aplicação das imagens em
produtos que correspondam às expectativas tanto da Instituição como
dos diversos públicos.
Para uma oferta coerente de merchandising, cabe à equipa da loja consultar as equipas de património e de direção do Museu, de forma a alinharem as prioridades de agenda, saberem antecipadamente quais as
peças-chave de cada exposição e puderem ter disponíveis as imagens
dos arquivos em alta resolução, bem como a sua legendagem e conteúdos científicos. Este é o primeiro passo para a criação de coleções de
merchandising que representem e comuniquem dignamente os acervos e coleções expostas do museu.
Segue-se, depois, o desenvolvimenCABE À EQUIPA DA LOJA CON
to das imagens com as equipas de
SULTAR AS EQUIPAS DE PATRIMÓNIO E
designers, de forma a serem aplicaDE DIREÇÃO DO MUSEU, DE FORMA A
das em diferentes tipologias de proALINHAREM AS PRIORIDADES DE
dutos, com testes, tentativas e erros.
AGENDA, SABEREM ANTECIPADAMENTE
Sendo que este trabalho abrange
QUAIS AS PEÇAS-CHAVE DE CADA
áreas tão diversas como o design
EXPOSIÇÃO E PUDEREM TER
têxtil, design de jóias, design de
DISPONÍVEIS AS IMAGENS DOS
produto. No universo dos museus
ARQUIVOS EM ALTA RESOLUÇÃO, BEM
portugueses não há equipas desta
COMO A SUA LEGENDAGEM E CONTEÚ
dimensão afetas às lojas, pelo que,
DOS CIENTÍFICOS.
normalmente, recorrem a fornecedores que tenham esse know-how,
e com quem se trabalha em parceria. O responsável de merchandising
é, assim, um mediador de parceiros e um mediador de objetos.
Paralelamente, há que fazer uma análise financeira de riscos, fazer a
gestão de stocks e reposições, procurar fornecedores, avaliar os impactos ambientais e sociais dessas escolhas, em suma, definir valores e
traçar metas.

As Equipas – importância de definição de perfis
Comunicar com os públicos, envolver e captar novos públicos só se torna eficaz quando existe um diálogo interno e contínuo entre as equipas.
É, por isso, tempo de repensar e definir as equipas da loja, reconhecendo-os como profissionais de museu, com cargos definidos, que vão
desde o Gestor da Loja, Gestor do Merchandising, Buyers, Designers,
Visual Display Designers, Equipa de Vendas, Equipa de Comunicação
e Gestor de Redes Sociais.

COMUNICAR COM OS PÚBLICOS,
ENVOLVER E CAPTAR NOVOS PÚBLICOS
SÓ SE TORNA EFICAZ QUANDO EXISTE UM
DIÁLOGO INTERNO E CONTÍNUO ENTRE AS
EQUIPAS. É, POR ISSO, TEMPO DE
REPENSAR E DEFINIR AS EQUIPAS DA LOJA,
RECONHECENDO-OS COMO PROFISSIONAIS
DE MUSEU, COM CARGOS DEFINIDOS.
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A Loja - Importância como fonte de receitas e de inovação
Seria também interessante dar continuidade às análises de bilheteiras
(auferidas recentemente no extraordinário trabalho desenvolvido pelo
Grupo de Projeto Museus no Futuro) e comparar com uma análise de
receitas das lojas de museus. Sabemos hoje que existem museus internacionais cujas receitas das lojas ultrapassam as receitas de bilheteira e
que permitem, por exemplo, financiar exposições temporárias. As lojas
de museus têm um potencial imenso de crescimento nas suas diversas esferas: de mediadora de objetos, de comunicação, e de importante
recurso financeiro. São também, enquanto espaços mais informais e
flexíveis, potenciais pontos dinâmicos de experimentação (espaços-laboratório) para o Museu testar novas práticas, sejam tecnológicas, ambientais, artísticas, ou outras, arriscando novas práticas e novos modelos de comunicação.
Temos, nas lojas, um potencial a construir. Vamos (re)pensá-las, em
conjunto, como parceiros?
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A equipa de Museum Retail deve partilhar da mesma Cultura Interna
da Instituição com as restantes equipas de serviços do museu, relacionando-se em parcerias internas, cruzando conhecimentos multidisciplinares, reforçando e comunicando os valores e missão da Instituição
e dos seus acervos. Será nesta construção de diálogo que efetivamente
construímos uma comunicação externa para as comunidades que queremos envolver e a quem queremos propiciar experiências efetivas de
conhecimento e fruição do património.
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Sofia Borges. Licenciada em Design de Mobiliário e Peritagem em Arte. Tem
uma vasta formação em áreas como Educação e Mediação Cultural, Comunicação e Dança. Desenvolveu diversos projetos culturais e trabalhou como
professora de Arte e formadora profissional em áreas como História das Artes
Decorativas, Composição e Vitrinismo.
Fundadora e comissária do projeto nacional “Trienal Desenha 2012”, assim
como as iniciativas culturais e sociais “Cidade Preocupada”, e “MoN: a Cidade
e as portas”. Está na Mapa das Ideias desde 2013 e é responsável pela gestão
operacional da área de Retalho e Merchandising Cultural.

Grupo de
Projeto Museus
no Futuro

A cultura e a promoção
da democracia:
para uma cidadania
cultural europeia
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VÍDEOS INSPIRADORES
Desta vez convidamos a mergulhar no legado das
Conferências organizadas sob a égide da Presidência
Portuguesa do Conselho da União Europeia e não só.
Conferência Museus e Responsabilidade Social - Participação,
Redes e Parcerias | Presidência Portuguesa do Conselho
da União Europeia, realizada 23-24 de março de 2021
Cimeira Europeia Universidade e Cultura | Organizada
pela Universidade do Porto e o Plano Nacional
das Artes, nos dias 29-20 de março de 2021

Conferência “From Democratization to Cultural
Democracy: Rethinking Institutions and Practices”
| Presidência Portuguesa do Conselho da União
Europeia, realizada 27-28 de abrilde 2021
NOS NOSSOS OUVIDOS
Podcast “Agora, agora e mais agora” — seis
memórias do último milénio, por Rui Tavares
“Agora, agora e mais agora” é um podcast de histórias da história
para tempos de quarentena. Baseado num livro em progresso com o
mesmo título, de Rui Tavares, “Agora, agora e mais agora” percorrerá
mil anos de história europeia e global, tendo por objetivo atualizar os
dilemas das pessoas do passado e colocar em perspetiva histórica os
dilemas das pessoas do presente.
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Neste podcast, Richard Freeman conversa com Isilda Almeida-Harvey
sobre a relevância do património e dos arquivos no século XXI, como
os museus e os gabinetes de registo estão a gerir na revolução digital
e como as comunidades podem utilizar o passado para dar sentido ao
presente - e mesmo ao futuro.
E pode ver ou ouvir o segundo debate organizado pela Acesso Cultura
com o tema dos Museus Ativistas e a muito inspiradora Elaine
Heumann Gurian

O último ano foi extraordinariamente rico na produção de
documentos de reflexão, discussão e estratégia europeias.
Deixamos aqui a nossa lista de leituras essenciais:
A Cultural Deal for Europe
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A entrevista feita pelo The Possibility Club à
investigadora Isilda Almeida-Harvey - on heritage
and making the past accessible to the future
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Numa declaração conjunta, publicada pela Culture Action Europe
(CAE), a European Cultural Foundation (ECF), e a Europa Nostra
(também na sua qualidade de coordenadores da European Heritage
Alliance), a comunidade europeia dos setores cultural, criativo,
patrimonial e filantrópico apela à integração da cultura em todos os
domínios políticos para realizar plenamente o seu potencial para o
projeto europeu: da transição verde para a ambição geopolítica da
Europa, e da mudança digital para uma União movida por valores.
Agrupa perspectivas a curto e a longo prazo. Encara a recuperação
imediata das nossas sociedades com a ambição de construir um novo
paradigma para a conceção do Futuro da Europa.
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Local Networks: (a guide to) Reimagining
the Work of Cultural Centres
Como pode uma organização cultural que luta por recursos, tempo e
energia unir forças com outras organizações semelhantes? Como pode
o decisor político criar condições para apoiar este tipo de cooperação
a nível local? E a forma louca como muitas pequenas organizações
culturais parecem funcionar? Será o caos criativo, a disfunção, ou algo
completamente diferente?
Com esta nova e aprofundada publicação, a European Network of
Cultural Centres (ENCC) espera trazer novas perspectivas e formas
de pensar à conversa sobre o trabalho cultural e sócio-cultural local,
incluindo indicadores para repensar o nosso trabalho no rescaldo da
crise da COVID-19.

The European Cultural Heritage Green Paper
O combate às alterações climáticas é a tarefa que define esta geração
e a herança cultural rica e diversificada da Europa pode ajudar.
Para ajudar a liderar o caminho, organizações e especialistas em
património, clima e finanças lançaram o European Cultural Heritage
Green Paper “Putting Europe’s shared heritage at the heart of the
European Green Deal”.
É produzido pela Europa Nostra em estreita cooperação com o
ICOMOS e a Climate Heritage Network, com o contributo de outros
membros da European Heritage Alliance. É apoiado pelo Instituto do
Banco Europeu de Investimento e pelo programa Europa Criativa da
União Europeia.
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A FECHAR

A REDAÇÃO
CONECTANDO AUDIENCIAS
PORTUGAL
Inês Bettencourt da Câmara
Fundou a Mapa das Ideias em 1999, com a Ana e a Daniela, focada na sobreposição entre a Educação, a Mediação, o Marketing e Gestão nas áreas
da Cultura, Património e Cidadania. Hoje, juntamente com a Ana, é responsável pela estratégia e gestão global da empresa. Foi investigadora e
professora no ensino superior. Para além da sua atividade profissional, dedica parte do seu tempo a causas, sendo board member da Culture Action
Europe e membro das associações ‘A Reserva na Fábrica’ e APOM.
ines.camara@mapadasideias.pt

Ilídio Louro
Licenciado em Arquitectura pela FAUTL, fez ainda o curso de formação geral em jornalismo no CENJOR, centrando hoje o seu trabalho nos temas
do ativismo cultural, participação cultural e política, e sustentabilidade.
Depois da sua experiência como arquiteto, designer, jornalista e assessor
de comunicação, está na Mapa das Ideias desde 2012 onde gere área de
Consultoria em colaboração com Ivo Oosterbeek.
ilidio.louro@mapadasideias.pt

Ana Fernambuco
Fundou a Mapa das ideias em 1999, com a Inês e a Daniela. 21 anos depois,
mantém-se como diretora. Enquanto empreendedora e ativista social, envolveu-se em vários projetos como membro da Associação Portuguesa de
Empresárias e, nos últimos anos, do Lisbon Business Angels Club. Este conjunto diversificado de projetos e experiências traduz-se no DNA da Mapa,
que liga uma abordagem sociológica, ancorada no perfil e no impacto social dos diferentes públicos, a uma postura mais criativa e holística.
ana.fernambuco@mapadasideias.pt
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Melting Pro
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Melting Pro (MEP) é uma empresa cultural fundada por sete gestoras
culutrais com a missão de promover a participação e acessibilidade à
cultura em todas as suas formas. O princípio norteador da sua ativida
de é o de que a arte e a cultura produzem bem-estar para as pessoas e
territórios, e para a sociedade como um todo.

POLÓNIA
UNIVERSIDADE ADAM MICKIEWICZ - AMU
Universidade
Adam
Mickiewicz
(AMU)

A Universidade Adam Mickiewicz em Poznan é um dos maiores centros académicos da Polónia. Fundada em 1919, possui 50 programas
de formação e 15 faculdades. De entre estas, participam no projeto
Connecting Audiences International o Instituto de Estudos Culturais
AMU e o Observatório Cultural ROK AMU.
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O Centro Dinamarquês para as Artes e Interculturalidade (CKI), sediado em Copenhaga, trabalha para promover o conhecimento, a educação, a diversidade cultural e a investigação em torno da participação
pública e do desenvolvimento da vida cultural.
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A Fundação NU trabalha desde 2017 na promoção da profissionalização dos trabalhadores do setor artístico e cultural na Polónia. O seu
objetivo central é o de colocar as organizações culturais em contato
com o mundo empresarial, desenvolvendo projetos conjuntos que gerem benefícios e sinergias entre setores.
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Mapa das
Ideias
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PORTUGAL
Consultora fundada em 1999, dedica-se às relações entre as instituições culturais, os seus públicos e a comunidade. Da comunicação museológica à gestão de públicos, da comunicação aos serviços educativos e ao design expositivo, a empresa divide a sua atividade pelas
áreas da mediação cultural, da consultoria organizacional e do retalho
especializado.
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Crítico de arte, programador e gestor cultural especializado em
desenvolvimento de públicos, promoveu o programa Escuela de Espectadores entre 2006 e 2011 no Chile, foi Diretor Artístico do Centro
Cultural Gabriela Mistral e Diretor da Programação Artística do espaço
DIANA. Atualmente é responsável pelo departamento de programação
artística e desenvolvimento de públicos do Ministério das Culturas, Artes e Património do Chile.
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ASIMÉTRICA
Asimétrica

A Asimetrica é uma organização fundada em Madrid em 2010 com a
missão de valorizar a relação entre artistas, organizações e instituições
culturais e públicas. Presta desde então serviços de consultoria, investi
gação e formação em gestão cultural, marketing cultural e desenvolvi
mento de públicos.
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