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1. Apresentação 

 

Até ao derradeiro instante da redação deste simples trabalho sobre 

programadores culturais, mantivemos a incerteza quanto à utilização do 

termo «distinção», tal a ambiguidade especulativa usada com este concei-

to. Por fim, lá “acedemos” aos dons retóricos de Pierre Bourdieu e utiliza-

mo-lo, e como âncora do nosso trabalho igualmente aproveitamos o estudo 

«A dinâmica dos campos”, quarta secção de «A Distinção - Critica Social 

do Julgamento» desse autor francês.  

Optámos por utilizar o termo «distinção» por entendermos que é 

um desafio desmedido para o programador cultural confrontar-se amiga-

velmente com as várias distinções possíveis originadas nos diversos espa-

ços existentes na sua órbita de ação. Sobretudo a «distinção» manifestada 

pelas diferenças sociais num espaço onde as «classes» “só existem vir-

tualmente”, no dizer de Bourdieu. 

É um desafio para o programador cultural, tanto mais que a pro-

gramação, como metáfora do poder, oferece outros reptos de interesse ao 

programador. Igualmente terá que se confrontar com o controlo do espaço, 

devido à emergência de novas condições de representação artística, tam-

bém através da tecnologia, que contrapõe o tradicional modo de exposição 

até aqui, ou seja, o museu e o teatro. 
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2. Programação 

2.1 Programar é um ato cultural ou político? 

Segundo António Firmino da Costa1, as politicas culturais 

“combinam-se nelas, nuclearmente e de forma explícita, duas dimensões 

fundamentais das relações sociais: a cultura e o poder. (…) São dois 

pilares da organização das sociedades e dos processos que nelas 

ocorrem…” (COSTA, 1997, p. 10).  

Para este autor, “as politicas culturais contemporâneas são no 

essencial politicas públicas geradas em contexto de reflexividade social 

institucionalizada e objeto de controvérsia explícita no espaço público. 

(…) Elas são criadas ou extintas, amplificadas ou restringidas, continuadas 

ou modificadas consoante tomadas de posição (…) sempre controversas no 

plano cultural e no plano politico” (COSTA, 1997, p. 11). 

“Programar é escolher e gerir um conjunto de informação em prol 

de um fim que procurará ir de encontro à missão de cada estrutura”. Eliana 

Lopes2 traz-nos este pensamento de José Bastos, diretor do Centro Cultural 

Vila Flor, em Guimarães. A mesma autora também nos diz que, como o 

«discurso» de Foucault, a programação é um jogo com vários condicionan-

tes, atravessado por uma vontade de verdade. Ainda acrescenta que “a 

programação é uma metáfora do poder”. (LOPES, 2010, p. 134). 

Ainda com Eliana Lopes, a intrincada relação entre cultura e poder, 

ou entre arte e política “remonta à Grécia clássica, apesar de Roma preferir 

a gravitas no exercício da cidadania”. Segundo esta autora, para Arendt, o 

conflito entre ambas originou a que nenhuma caísse na indiferença. Que a 

relação com os objetos sagrados de um povo constitui um indício da sua 
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cultura, o que poderá ser aferido pela escolha de colocar esses artefactos 

em templos e/ou igrejas ou em museus. 

Como se constata, cultura e política são dois fenómenos da esfera 

pública que estão inter-relacionadas. Hannah Arendt traz-nos essa evidên-

cia no caso da “integração” dos judeus na velha Alemanha pré-nazi.  

“Herder3 esperava até que os judeus «educados» demonstrassem 

isenção de preconceitos superior aos não-judeus, porque "o judeu é isento 

de certos julgamentos políticos, que nós achamos muito difícil senão 

impossível abandonar". Protestando contra "concessões de novos privilé-

gios mercantis", via na educação o caminho que levaria os judeus a se 

emanciparem do judaísmo, dos "velhos e orgulhosos preconceitos nacio-

nais (...) dos costumes que não se enquadram em nossa era e em nossas 

constituições", de modo que os judeus pudessem tornar-se "puramente 

humanizados" e úteis ao "desenvolvimento das ciências e de toda a cultu-

ra da humanidade" (ARENDT, Origens do totalitarismo, 1951, p. 80). 

 

A Revolução Cultural Chinesa foi uma profunda campanha políti-

co-ideológica levada a cabo a partir de 1966 na República Popular da Chi-

na, pelo então líder do Partido Comunista Chinês, Mao Tsé-tung. 

 O objetivo da Revolução Chinesa era “neutralizar a crescente 

oposição que lhe faziam alguns setores menos radicais do partido, em 

decorrência do fracasso do plano económico Grande Salto Adiante (1958-

1960), cujos efeitos acarretaram a morte de milhões de pessoas devido à 

fome generalizada, fato conhecido como a fome de 1958-1961 na China. 

Mao Tsé-tung acreditava que uma segunda fase da Revolução Chinesa 

seria justamente ultrapassar a revolução da ordem económica para a 

ordem ideológica, para a alma do cidadão chinês. E é nesse sentido que se 

justifica tal adjetivo Cultural da revolução”.4 

 

Entre nós, quando o Estado Novo desenhou as linhas e métodos da 

sua política de fomento cultural subordinada aos fins políticos do regime, 
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implementou no terreno a “Política do Espírito”, uma criação de António 

Ferro5, que durou até final dos anos 40.6 

“Um povo que não vê, que não lê, que não ouve, que não vibra, 

que não sai da sua vida material, do Deve e do Haver, torna-se um povo 

inútil e mal-humorado. A Beleza - desde a Beleza moral à Beleza plástica 

- deve constituir a ambição suprema dos homens e das raças. A literatura 

e a arte são os dois grandes órgãos dessa aspiração, dois órgãos que pre-

cisam de uma afinação constante, que contêm, nos seus tubos, a essência 

e a finalidade da Criação”.  

 

Após o 25 de abril viveram-se momentos de verdadeira utopia. 

Parecia possível concretizar alguns dos grandes sonhos da humanidade. Os 

discursos eram libertários e a sua vertente pedagógica ambicionava a cons-

trução de uma sociedade nova, de um homem novo. 

“Se queremos destruir a sociedade capitalista e construir uma 

sociedade socialista, feita e gerida pelos próprios trabalhadores, uma 

sociedade sem classes, teremos de destruir os valores em que assenta hoje 

a nossa sociedade; mas essa destruição passa pela consciência dos valores 

culturais do povo trabalhador, por ele mesmo, à medida em que vai pon-

do em ação esses mesmos valores.” (Manual de alfabetização...,1977: 9)7. 

 

Como se verifica, cultura e política sempre têm mantido relações 

umbilicais, há muito. Ambas estão subordinadas a programas específicos. 

No caso concreto, aquele que nos interessa é o «Programa Cultural». E 

aqui apetece-nos questionar: mas afinal, quem “programa” o programa? É 

bom não esquecer a relação que existe entre o programa e o seu autor, o 

«programador»: “a maneira como o texto aponta para essa figura que lhe é 

exterior e anterior, pelo menos em aparência” (FOUCAULT, 1995, 2.ª ed., 

. p. 34)
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2.2 Programador cultural 

Depois da atividade reconhecida como tal, o programador cultural 

começa a emergir em Portugal, em meados dos anos 90, paralelamente 

com o surgimento das indústrias culturais, dos grandes equipamentos cul-

turais e com o desenvolvimento dos grandes projetos.8 Como projetos 

bem-sucedidos que foram, motivaram a necessidade de programar espaços 

ou eventos culturais pelo resto do país, particularmente com a edificação, 

ou regeneração, de centros culturais, teatros e cineteatros, estes dois últi-

mos casos impulsionados na segunda parte da década de 90 pelo Ministro 

da Cultura Manuel Maria Carrilho. Esta proliferação de equipamentos 

dedicados à apresentação de uma programação cultural regular veio firmar 

a figura do programador cultural. 

A abertura dos vários equipamentos culturais, como centros cultu-

rais ou teatros municipais, veio confrontar o poder local com o problema 

da ausência de equipas especializadas na programação, gestão e manuten-

ção de espaços vocacionados para a hospedagem de artes cénicas, ou qual-

quer outro tipo de arte criativa ou de expressão artística. 

Como no meio empresarial, onde o modelo cultural - orientador do 

programador - se inspira, o setor cultural requer profissionais nas áreas de 

marketing cultural, produção, distribuição e comunicação, entre muitas 

outras. Até aqui era um “chefe” que “sabia tudo e tudo fazia”. Hoje, esta 

convergência de “saberes” deu lugar a equipas altamente especializadas e 

cada vez mais autónomas, porque a globalização, e as regras de mercado 

daí resultantes, assim o exige. 

Por assumir o papel de mediador entre criadores, produtores e o 

público, é grande a responsabilidade do programador cultural, porque este 
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ato de mediação, para além de colocar nas suas mãos uma escolha em 

nome de outros, é um ato de enorme risco, por estar sujeito a erros de lei-

tura que podem resultar em desfechos insanáveis. Até porque o programa-

dor cultural tem que pensar no espaço de mediação que vai da obra de arte 

ao espetador. E mostrar a obra do artista da melhor maneira, o que implica 

conceito de espaço, onde e como se mostra.  

 O programador cultural estimula a criação artística, provocando o 

encontro de falas e universos artísticos distintos, dos quais possa emergir a 

afirmação cultural do seu território. “Dinamiza e descobre talentos, coloca-

se entre o sonho e a realização do projeto, num ciclo que passa pela cria-

ção, organização, difusão e receção. Com o seu conhecimento, o progra-

mador torna-se num estratega do desejo e numa referência em que criado-

res, produtores e públicos confiam. Esta confiança é afinal o fio condutor 

para que a cultura aconteça”.9 

Qualquer programador cultural, seja numa autarquia ou centro cul-

tural, num teatro ou museu, num festival ou em qualquer outro contexto, 

tem por objetivo desenvolver um projeto cultural que se distinga pela 

diversidade e equilíbrio das opções apresentadas e, sobretudo, que tenha 

qualidade. Mas ele não está só neste seu mister: o êxito deste seu objetivo 

dependerá de condições técnicas e físicas dos equipamentos, do financia-

mento disponível, e da força humana que tenha ao seu dispor.  

No caso de alguns municípios, há diversos equipamentos culturais 

que “se limitam a ter nos seus quadros um funcionário com a chave para 

abrir a porta, quase em sistema de self-service”, diz-nos Américo Rodri-

gues10. Ainda adianta que quando há equipas técnicas, elas são da própria 

autarquia e são reduzidas. “Eletricistas transformados em técnicos de 

som”, “contínuos em técnicos de luz” e “vigilantes em diretores de cena”. 
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Uma “misturada inqualificável”, diz Rodrigues. E acrescenta: “com ou 

sem exigência de quadro de pessoal qualificado, sem técnicos de som e de 

luz, com um vereador da cultura a dar palpites, e sem programadores. 

Como funcionam estas casas? Que pessoal tem associado? Que tipo de 

programação?” (RODRIGUES, 2009, p. 73). 

“Atualmente, a tendência dos programadores culturais é fazer um 

percurso académico cujos conteúdos principais são a história das artes, o 

marketing, os modelos de produção e os públicos. O programador vive e 

gere situações de compromisso em que os recursos são sempre limitados 

em função dos objetivos, quase sempre ambiciosos. Ao conhecer global-

mente os eventos, o programador procura que o resultado seja sempre mui-

to mais do que a soma das partes.”11 

 

2.3 Programador enquanto autor 

Para muitos programadores, o regular ato de programar é algo 

nobre, é “fazer nascer” alguma coisa, é dar vida às “suas” ideias. Para 

Foucault, “a noção de autor constitui o momento forte da individualização 

na história das ideias, dos conhecimentos, das literaturas, na história da 

filosofia também, e na das ciências” (FOUCAULT, 1995, 2.ª ed., p. 33). 

Para Américo Rodrigues, diretor do Teatro Municipal da Guarda, 

“fazer um trabalho de programação é uma autoria no sentido em que o 

programador é um autor. A maneira como liga as propostas, a maneira 

como cria sentidos e não só sentido, a maneira como contamina as ativida-

des ou como as atividades se contaminam deve ter a marca de um autor” 

(LOPES, 2010, p. 91). 
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Já Natxo Checa, “equipara a programação a um trabalho criativo, 

implicando a noção de autoria. Para o produtor e diretor da Galeria Zé dos 

Bois, “programar é construir um sentido numa proposta de maneira com-

plementar às propostas que são apresentadas. No fundo, é como com a 

arte: a construção de um mundo autónomo e próprio que é dado aos outros. 

Significaria que tudo o que é programado tem uma razão de ser dentro de 

uma espécie de complexidade mental de quem programa; (a programação) 

não pode preencher vazios estratégicos da instituição”. (LOPES, 2010, p. 

92). 

Por sua vez, Rui Horta, coreógrafo e fundador de “O Espaço do 

Tempo” salienta o interesse da criatividade e da “assinatura do programa-

dor” no âmbito de um conceito de cultura muito mais abrangente do que os 

até ao momento mencionados. “O homem existe ser humano e define-se 

porque é culto. Cultura = ser humano. A questão é: ser humano como 

substantivo ou como adjetivo? O ser humano culto entra menos em confli-

to, tem uma escuta ativa, tem melhor qualidade de vida, é um ser humano 

mais feliz de uma maneira que não pode ser quantificada. Não podemos 

medir tudo em função do PIB”. (LOPES, 2010, p. 94). 

Para concluir, João Fernandes, diretor do Museu de Serralves, alar-

ga a responsabilidade de autoria aos “jovens promessas” que entretanto 

vão surgindo. Ele admite ter “um filtro bastante duro e radical, mas tam-

bém bastante ambicioso” para identificar jovens promessas: “interessam-

me artistas que me apresentem obras de arte nas quais eu reconheça novos 

problemas, novas atitudes, novas linguagens, novas questões que me 

façam repensar tudo quanto até aí pensei sobre arte” (LOPES, 2010, p. 98). 
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2.4 Programador enquanto formador 

A formação é uma das formas de aproximação dos públicos e da 

comunidade. “Estamos num processo contínuo de formação e temos de 

formar o cidadão. A arte é um importante contributo para isso, porque 

obriga a refletir, porque provoca”, aponta. “Fomentamos formação de for-

ma direta, para profissionais; de forma indireta, promovendo ações para 

professores, para que depois possam transmitir aos alunos as informações 

que receberam principalmente no que respeita a exposições (….); temos 

formação continuada na área do teatro na perspetiva de formar público”, 

enumera José Bastos, diretor artístico do Centro Cultural Vila Flor, de 

Guimarães. (LOPES, 2010, p. 83). 

Já António Pinto Ribeiro12 aponta para a necessidade de se estabe-

lecer uma relação mais direta e prática entre criadores e comunidade, para 

que esta valorize a sua atividade e, “passo a passo, a considere necessária”. 

(RIBEIRO, 2004, p. 68). 

Na mesma direção vai Américo Rodrigues, ao afirmar que é neces-

sária a existência de um serviço educativo, como “atividade pedagógica e 

de animação”, com competências em “promover uma relação sistemática 

com os públicos”. Aqui, Rodrigues lembra que “convém, de uma vez por 

todas, desfazer a ideia de que o Serviço Educativo serve, exclusivamente, 

para trabalhar com crianças. Nada de mais redutor. Esse serviço deve rela-

cionar-se com todos os públicos, dentro ou fora. Crianças, jovens, adultos, 

idosos, famílias. E também com públicos especiais («deficientes», «margi-

nalizados», «em risco», «privados de liberdade», etc.)” (RODRIGUES, 

2009, p. 101). 

O programador igualmente terá um papel importante na resolução 

do “paradoxo do espetador” que Rancière transcreve no “Espetador Eman-
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cipado”. E este diz-nos que não há teatro sem espetador, ainda que seja um 

único e secreto. Entretanto, os críticos dizem que “ser espetador é um mal, 

e por duas razões”: primeiro, porque o olhar é o contrário de conhecer; 

segundo, porque o olhar é o contrário de agir”. Perante isto, chega-se à 

conclusão que o teatro “é uma coisa absolutamente má”, um palco de ilu-

são e de passividade que é necessário suprimir em benefício daquilo que 

ele acredita: o conhecimento e a ação. 

Entretanto, o teatro platónico formula que “o efeito do teatro” é 

transmitir uma doença, «a do desejo e do sofrimento» por intermédio de 

uma outra doença, a «doença do olhar subjugado por sombras». Que este 

teatro transmite a «doença da ignorância» que faz sofrer as personagens 

por via de uma máquina de ignorância, a máquina ótica que forma os olha-

res para a ilusão e a passividade. A comunidade justa é, pois, aquela que 

não tolera a mediação teatral, aquela em que a medida que governa a 

comunidade é diretamente incorporada nas atitudes vivas dos seus mem-

bros. 

Rancière exprime que é a “dedução mais lógica” mas que não foi a 

que prevaleceu nos críticos da mimese teatral que concluíram “quem diz 

teatro diz espetador, e aí reside o mal”. Como reação a esta visão de espe-

tador, Rancière assegura que “é necessário construir um teatro novo”, um 

teatro reconduzido à sua virtude original; e que “é preciso um teatro sem 

espetadores”, no qual quem assiste “aprenda, em vez de ser seduzido por 

imagens”. 

Para isso é preciso haver duas premissas, antagónicas quanto ao 

respetivo princípio: a primeira, um teatro que respeite a distância brechtia-

na; como diz Rancière, onde o espetador deva ser arrancado ao “embrute-

cimento do papalvo fascinado pela aparência e conquistado pela empatia, 
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que faz com que ele se identifique com as personagens em cena”; um tea-

tro onde o espetador deva tornar o seu olhar mais fino. A segunda, um tea-

tro vanguardista, como o de Antoni Artaud (1896-1948)13, onde o espeta-

dor deva perder toda a distância e onde deva trocar a sua posição de obser-

vador calmo pela de um ser na posse das suas energias vitais integrais; um 

teatro onde o espetador deva abdicar da própria posição de mero sujeito do 

olhar. 

“O teatro é uma assembleia na qual as gentes do povo tomam cons-

ciência da sua situação e discutem os seus interesses”, diz Brecht (1898-

1956)14 depois de Piscator (1893-1966)15. “O teatro é o ritual purificador no 

qual uma coletividade é posta na plena posse das energias que lhe são pró-

prias”, diz Artaud. 

Para Rancière, “o paradoxo do espetador pertence ao dispositivo 

singular que retoma por conta do teatro os princípios da proibição platóni-

ca do teatro”. Que conviria “analisar a rede de pressupostos, o jogo de 

equivalências e de oposições que sustenta a possibilidade de tais princí-

pios: equivalências entre público teatral e comunidade, entre olhar e passi-

vidade, exterioridade e separação, mediação e simulacro; oposição entre o 

coletivo e o individual, entre a imagem e a realidade viva, a atividade e a 

passividade, a posse de si e a alienação”. 

O programador cultural quando laborar com o teatro terá que saber 

contornar aquilo que Rancière lembra: “o teatro acusa-se a si mesmo de 

tornar os espetadores passivos e de assim trair a sua essência de ação 

comunitária”. (RANCIÈRE, 2010). 
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2.5 Programador enquanto intermediário 

Segundo Cláudia Madeira, “os mundos da arte são constituídos por 

uma pluralidade de intervenientes onde se destacam dois lugares limite: os 

criadores, que em percursos variáveis mais ou menos versáteis e intermu-

táveis, procuram sempre a sua singularidade artística, e os outros que 

«criam» o criador dentro do campo de criação”, como os programadores, 

entre outros. É destacado o papel do programador como «intermediário 

cultural», de “quem os criadores dependem para a visibilidade das suas 

carreiras”. (MADEIRA, 2000, p. 1). Neste caso, “o intermediário não é um 

funcionário passivo (…) ele produz mundos”, conforme as palavras de 

Hennion que Madeira nos lembra. 

 

3. A cultura e o meio 

O sentido de cultura tem em si inscrito um progresso significativo 

ao longo dos séculos, e tem acompanhado as conceções de vida do homo 

sapiens, de que este é dependente.  

Existem centenas de definições do conceito de cultura. Poderemos 

definir cultura como um conjunto de diversos fatores, como o desenvol-

vimento intelectual, emocional e espiritual. Igualmente, cultura será as 

características de um grupo social, incluindo arte, literatura, desporto e 

estilos de vida. Também será os sistemas de valores, como tradições, 

rituais e crenças. Em suma, cultura poderá ser considerada uma referência 

de distinção entre homens e animais e distinção entre diferentes grupos e, 

sobretudo, uma referência indicativa do progresso de uma nação. Neste 

sentido, o conceito de cultura aproxima-se do sentido de civilização, vida 
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em sociedade. “Somos primeiro homens para depois nos tornarmos cida-

dãos”.16 

Na Grécia antiga, paidéia era o processo de educação na sua forma 

verdadeira, natural e genuinamente humana.17  Segundo Norbert Elias 

(1897-1990)18, esta palavra só aparece no século V e tinha o simples 

significado de “criação dos meninos”, em nada semelhante ao sentido 

elevado que adquiriu mais tarde, onde o termo também significava a pró-

pria cultura construída a partir da educação. (ELIAS, 1994, p. 25). 

Continuando com Elias, para os gregos “a educação não era uma 

propriedade individual, mas pertencia por essência à comunidade”. Ela 

participava na vida e no crescimento da sociedade, tanto no seu exterior 

como na sua estrutura interna e desenvolvimento espiritual; e uma vez que 

o desenvolvimento social dependia da consciência dos valores que regem a 

vida humana, a história da educação estava essencialmente condicionada 

pela transformação dos valores válidos para cada sociedade. (ELIAS, 

1994, p. 4). A ideia de educação representava o sentido de todo o esforço 

humano. “E foi sob a forma de paidéia, de «cultura», que os gregos consi-

deraram a totalidade da sua obra criadora em relação aos outros povos da 

Antiguidade, de que foram herdeiros”. (ELIAS, 1994, p. 7). 

Elias diz-nos que “a cultura é a totalidade das manifestações e 

formas de vida que caracterizam um povo” mas a “palavra converteu-se 

num simples conceito antropológico descritivo e já não significa um alto 

conceito de valor, um ideal consciente”. Questiona se se ganha realmente 

alguma coisa em afirmar que os gregos foram os criadores da ideia de 

cultura, “num tempo cansado de cultura” e em que pode considerar-se 

como sobrecarga essa paternidade. “Até porque o que hoje denominamos 
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cultura não passa de um produto deteriorado, derradeira metamorfose do 

conceito grego originário”. (ELIAS, 1994, p. 8). 

Em alemão, a palavra Bildung19 (formação, configuração) é a que 

designa do modo mais intuitivo a essência da educação no sentido grego e 

platónico. Contém ao mesmo tempo a configuração artística e plástica, e a 

imagem, “ideia”, ou “tipo” normativo que se descobre na intimidade do 

artista. “Em todo o lugar onde esta ideia reaparece na História, ela é uma 

herança dos gregos”. (ELIAS, 1994, p. 13). Na genuina paidéia grega, o 

principio espiritual dos gregos não é o individualismo mas o humanismo. 

Acima do “eu” autónomo, ergue-se o Homem como ideia. “O neo-

humanismo alemão do tempo de Goethe considerou o Grego como 

manifestação da verdadeira natureza humana num perído da História 

definido e único, o que é uma atitude mais próxima do racionalismo da 

Época das Luzes” (Aufklãrung)20. (ELIAS, 1994, p. 16). 

Sem dúvida, os verdadeiros representantes da paidéia grega não são 

os «artistas mudos» (escultores, pintores e arquitetos),  mas os poetas e os 

músicos, os filósofos, os retóricos e os oradores, “quer dizer, os homens de 

Estado”. “A palavra e o som, o ritmo e a harmonia, na medida em que 

atuam pela palavra, pelo som ou por ambos, são as únicas forças 

formadoras da alma”, pois o fator decisivo em toda a paidéia é a energia, 

“mais importante ainda para a formação do espírito que para a aquisição 

das aptidões corporais no ágon”.21 (…) Segundo a concepção grega, “as 

artes pertencem a outra esfera”, e durante o período clássico “mantiveram 

o seu lugar no mundo sagrado do culto, no qual tiveram origem. Eram 

essencialmente agalma22, ornamento”. (ELIAS, 1994, p. 18). 

A educação é uma função natural e universal da condição humana, 

e o seu conteúdo, aproximadamente o mesmo em todos os povos, é ao 
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mesmo tempo moral e prático. Também entre os gregos foi assim e 

revestia, em parte, a forma de mandamentos: “honrar os deuses, honrar o 

pai e mãe, respeitar os estrangeiros. Estes preceitos foram mais tarde 

incorporados à lei escrita dos estados gregos, na qual não se fazia distinção 

fundamental entre a moral e o direito”. As regras das artes e ofícios 

resistiram naturalmente, em virtude da sua própria natureza, à exposição 

escrita dos seus segredos. (ELIAS, 1994, p. 23). 

O termo paidéia, e o que esta significava para os gregos, “cultura 

construída a partir da educação” não tem tradução para o latim. No 

entanto, podemos seguir a pista «cultura». E aí, as suas origens filológicas 

estão no latim colere, que está relacionada com o cultivo do campo, o 

crescimento da flora e produção de gado. “Aquilo que deve ser cultivado”, 

colo seguido da terminação –ura, remete para uma atividade que vai acon-

tecer. Assim, colere aplica-se ao futuro de cultivar, habitar, proteger e 

prestar culto. (LOPES, 2010, p. 64). 

Não queriamos terminar a análise da paidéia sem registar a sua 

reforma, nos primórdios do seu reinado. Havia duas estruturas da 

sociedade: uma, a da sociedade originária, simples e integrada apenas 

pelos artesãos e profissões mais necessárias, que Platão denomina «Estado 

são»; a outra, a do «Estado enfermo de elefantíase», que se vai formando 

por uma necessidade natural à medida que aumenta a nobreza e o luxo. 

“Não há nele apenas agricultores, pedreiros, padeiros e carpinteiros, mas 

ainda todo um exército de pessoas dedicadas às coisas supérfulas da vida”. 

(ELIAS, 1994, p. 763). 

Propositadamente, abandonámos qualquer outra referência etimo-

lógica sobre a palavra cultura e socorremo-nos de T. S. Eliot (1888-1965)23 

e de alguns dos seus conceitos. Para este autor, existem três associações no 
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termo cultura: «indivíduo», «grupo ou classe» e «sociedade». E a diferen-

ça entre estas três associações do termo pode apreender-se melhor pergun-

tando em relação ao individuo, ao grupo e à sociedade como um todo, em 

que medida o objetivo consciente de alcançar cultura terá algum significa-

do. (ELIOT, 1992, p. 117). T. S. Eliot lembra que podia evitar-se muita 

confusão se baníssemos de pôr diante do grupo o que pode ser objetivo 

apenas do individuo, e diante da sociedade, como um todo, o que pode ser 

objetivo apenas de um grupo.  

Eliot chama o «conceito de cultura» de Mattew Arnold (1822-

1888)24, «Bárbaros, Filisteus, Populaça», não por concordar com ele - este 

conceito trata da crítica de classes, mais por causa dos seus defeitos – mas 

devido à ausência de pano de fundo social no seu quadro. Um quadro 

social onde, para Eliot, há vários géneros de predicados que podemos ter 

em mente em contextos diferentes: Primeiro, podemos estar a pensar em 

“distinção de maneiras - ou urbanidade e civilidade”, e se assim for, deve-

mos pensar primeiro numa “classe social, e no individuo superior como 

representativo do melhor dessa classe”. Segundo, podemos estar a pensar 

em “conhecimentos, e numa relação intima com a sabedoria acumulada do 

passado”; se assim for, o homem de cultura “é o erudito”. Terceiro, pode-

mos estar a pensar em “filosofia no sentido mais lato – interesse em, e 

alguma capacidade para manipular, ideias abstratas”; se assim for, pode-

mos referir-nos ao “intelectual”.25 Quarto, também podemos estar a pensar 

nas «artes», e se assim for, referimo-nos ao “artista e ao amador ou curio-

so”. Para Eliot, “raras vezes temos em mente todas estas coisas ao mesmo 

tempo”. (ELIOT, 1992, p. 118). 

Por sua vez, Lima dos Santos26 sustenta que “se afirma com fre-

quência, nos meios de comunicação de massa, que cultura é tanto a cultura 
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cultivada como a cultura popular”. E, a partir do texto «De la Culturanaly-

se à la Politique Culturelle», de Edgar Morin27, escreve que “a cultura na 

nossa sociedade é um sistema simbiótico-antagonista de múltiplas culturas, 

nenhuma delas homogénea”. (LIMA DOS SANTOS, 1988, p. 690). 

O «marxismo cultural»28, que consistia na assunção pelos trabalha-

dores duma "consciência de classe", lançada por Lukács29 (1875-1971), e 

numa “revolução cultural”, com o objetivo de mudar o “senso comum” da 

humanidade, inventada por Gramsci30 (1891-1937), teve na “teoria crítica 

da sociedade”31 da Escola de Frankfort32 uma preciosa ajuda, quando esta 

misturou Marx e Freud e concluiu que a sociedade ocidental era dependen-

te da “cultura burguesa”. 

Eliana Lopes cita Hannah Arendt (1906-1975) quando esta alerta 

para as alterações introduzidas pela indústria como cultura, com expressão 

na «cultura de massas», sob domínio do entretenimento. As sociedades 

antigas não consumiam a cultura como se fosse uma mercadoria, um bem 

de consumo. Pelo contrário, entendiam a cultura como um bem social, que 

usavam em função de fins determinados. A função da arte era, essencial-

mente, prender a atenção e comover. Já as «sociedades de massas» deseja-

vam, não cultura, mas entretenimento, e os artigos fornecidos pela indús-

tria são consumidos pela sociedade “como quaisquer outros bens de con-

sumo” (LOPES, 2010, p. 75).  

Muitos outros conceitos de cultura poderiam ser referenciados, o 

que nos conduziria a uma análise pouco concisa. Como diz a mesma auto-

ra, “as noções de cultura e de arte foram alargadas de tal forma que as 

características dos próprios conceitos ficaram esbatidas”. (LOPES, 2010, 

p. 256). Já Eliot tinha dito que “a cultura do individuo está dependente da 

cultura de um grupo ou classe, e que a cultura do grupo ou classe está 
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dependente da cultura de toda a sociedade a que esse grupo ou classe per-

tence. Por isso, é a cultura da sociedade que é importante”. (ELIOT, 1992, 

p. 117). E, ainda sustenta que “o individuo totalmente culto é uma quime-

ra; procuraremos a cultura não em qualquer individuo ou num qualquer 

grupo de indivíduos mas de modo cada vez mais amplo e, no fim, somos 

impelidos a descobri-la na configuração da sociedade como um todo”. 

(ELIOT, 1992, p. 119). 

 

 

3.1 Democratização da cultura 

A partir da segunda revolução industrial, no século XIX, as regras 

do mercado capitalista e a ideologia das indústrias culturais, baseada na 

prática do consumo de “produtos culturais” fabricados em série, as obras 

de arte passam a ser mercadorias, chegando a um maior número de pes-

soas. Hannah Arend sobre isso, diz-nos o seguinte: “A cultura de massas 

aparece quando a sociedade de massas se apropria dos objetos culturais, e 

o seu perigo está em que o processo vital da sociedade (que, como todos os 

processos biológicos, atrai insaciavelmente tudo o que pode para o ciclo do 

seu metabolismo) irá literalmente consumir os objetos culturais, irá devo-

rá-los e destruí-los” (ARENDT, 1961, p. 217).  

No que se refere a políticas de gestão da diversidade cultural, Por-

tugal adotou o modelo “Intercultural”33, ponto de vista igualmente manifes-

to no “Plano para a Integração dos Imigrantes”, onde se prevê o “reforço 

da expressão da diversidade cultural em todos os domínios e atividades 

com incidência na área da Cultura”, particularmente através dos equipa-

mentos culturais, bem como o “apoio a iniciativas que promovam o diálo-

go intercultural e a multiculturalidade”. 
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Para António Barreto Xavier, ex-Diretor Geral das Artes, este con-

ceito está subjacente á diversidade de oferta e à prestação de serviço públi-

co, “sem excluir o que poderá ser o gosto das minorias e garantir que os 

vários gostos, as várias tendências se sintam representadas e proporcionar 

um bem cultural ao público mais alargado possível”. Acrescenta, ainda, 

que “um outro aspeto importante do serviço público é proporcionar um 

bem cultural a um público o mais alargado possível”. Como um bom 

exemplo da democratização da cultura, Barreto Xavier sustenta que o pro-

grama Território Artes “permitiu difundir a atividade cultural a um número 

muito alargado de pessoas, referindo «centenas de milhar», com uma verba 

relativamente reduzida – cerca de 500 mil euros/anos, consistindo numa 

comparticipação dos cachets em 30 por cento”. Ainda neste campo, Xavier 

destaca a criação da plataforma digital/base de dados online, “única no 

país, que permite aos agentes culturais e aos decisores da administração 

pública local ter informação imediata e pormenorizada” sobre as ofertas 

para as salas de espetáculo. (LOPES, 2010, p. 55). 

 “A receção cultural conhece, pela inovação na tecnologia, novos 

modos de diferenciação, que implicam uma polarização entre espaços para 

espetáculos que agregam milhares de pessoas e locais para apresentações a 

pequenos públicos.” (LOPES, 2010, p. 248). 

Igualmente é devido às novas tecnologias, neste caso às “NTICs”34, 

que Rui Guerra, investigador do laboratório INKT ( It’s not that kind), 

atento às mutações dos públicos, evoluiu de apenas usar tecnologias on-

line como uma ferramenta de marketing para atrair visitantes a uma locali-

zação física, para uma plataforma em si mesma destinada a uma audiência 

online. “As plataformas on-line têm o potencial de serem dinâmicas e evo-

luírem com o tempo. Teoricamente, são sites que oferecem uma quantida-
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de ilimitada de informação e diversa maneira de a apresentar”, diz-nos Rui 

Guerra. 

Poderá colocar-se a questão de que uma grande audiência on-line 

poderá prejudicar o número de visitantes nas exposições físicas. Rui Guer-

ra não o entende assim, pois um público cada on-line vez maior pode levar 

a um aumento do número de visitantes às exposições fixas. No entanto, 

para ele, “isso é um efeito colateral de algo mais relevante: há um claro 

interesse em consumir informação e experimentar a arte em on-line”. 

(GUERRA, 2011). 

4. Os públicos  

O Estado tem a obrigação de facultar a todos os cidadãos o direito à 

fruição e criação cultural, assim como a correção das assimetrias existentes 

nesta matéria35. É necessário verificar se na ação concreta dos agentes cul-

turais, particularmente daqueles que integram a administração pública nos 

seus diversos patamares e de todos aqueles que são bafejados pelo finan-

ciamento público se verifica o cumprimento do disposto constitucional.  

Para tal, será imprescindível uma política cultural que inclua ferra-

mentas de avaliação dos impactos culturais dos objetivos propostos, com 

especial enfoque numa análise que permita detetar situações de assimetria, 

nomeadamente as provocadas pela estratificação social, isto é, pelo «sis-

tema de desigualdades estruturadas entre diferentes agrupamentos de pes-

soas». Em suma, trata-se da tarefa - leia-se obrigação – do conhecimento 

dos públicos e dos públicos potenciais dos diversos equipamentos cultu-

rais. (MATOSO, 2007, p. 2). 
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4.1 Conhecer os públicos 

É reconhecido pela maioria dos programadores culturais o interesse 

que tem o estudo das audiências. Mas a verdade é que são poucos os que 

conseguem pôr em prática tal ferramenta. “Os públicos não são um objeti-

vo, mas (…) é um dado da nossa sociedade, (…) e o financiamento de uma 

instituição depende também do número de públicos que reúne”, diz João 

Fernandes, diretor do Museu de Serralves, cuja instituição apresenta núme-

ros de um consistente crescimento de visitantes. Acrescenta ainda que o 

custo de execução de uma investigação de públicos é o principal motivo 

para a falta de efetivação destes estudos identificativos de atitudes. 

(LOPES, 2010, p. 112). 

 

4.2  Públicos subsidiados 

Subsidiar a cultura, mais precisamente as artes, sempre foi um 

aspeto pouco compreendido por algumas pessoas. Para elas, é como se 

fosse “um remake da ação do Príncipe para com os seus artistas”, diz-nos 

Pinto Ribeiro, programador do “Próximo Futuro”,da Fundação Calouste 

Gulbenkian. “Trata-se de um equívoco gerado por um desconhecimento da 

história entre a arte e o dinheiro”, acrescenta. Mas este é só o primeiro 

equívoco. 

O segundo equívoco, para Ribeiro, é não ser verdade que a cultura 

e as artes sejam as únicas atividades subsidiadas. “Toda a economia atual 

tem uma forte componente subsidiada: da agricultura às pescas, do turismo 

ao desporto, da exportação comercial e industrial aos transportes, etc.”. E, 

que “o retorno se faz em termos de economia de valores sociais e de bens 
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simbólicos que sustentam uma ideia de futuro da comunidade onde são 

investidos”. 

O terceiro equívoco é as pessoas considerarem que as práticas cul-

turais e artísticas dependentes do subsídio são uma especificidade portu-

guesa. “É falso”, reclama Pinto Ribeiro. “Todos os países da União Euro-

peia contemplam, para a cultura e para as artes, o regime do subsídio, Esta 

política não é, aliás, exclusiva dos países da União Europeia. Realmente 

acontece no Canadá, na Austrália e nos Estados Unidos, onde esta compo-

nente tem características específicas. 

Pinto Ribeiro atribui à ideia que as pessoas têm de que subsidiar as 

artes e as atividades culturais é um desperdício, à “desvalorização que 

estas atividades têm na sociedade portuguesa”, agravada pelo fosso que 

existe entre “práticas modernas e contemporâneas minoritárias e um 

ambiente de cultura «kitsch» dominado pelos produtos das televisões 

generalistas …”. Pinto Ribeiro sustenta que “é naturalmente um problema 

de iliteracia mas também de desconhecimento dos mecanismos de promo-

ção pelos quais se rege o mercado das artes”. 

De todos os subsídios atribuídos, para Pinto Ribeiro o mais pre-

mente é aquele que “possibilite a formação e o crescimento de públicos de 

modo a que, a longo prazo, estes possam constituir, não a única fonte de 

recursos dos artistas, mas a mais importante”.  

O autor finaliza esta problemática com um improvável cenário de 

suspensão dos subsídios ao setor da cultura e das artes. Isso “implicaria 

passarmos a ter cidades praticamente sem teatro, sem música, sem livros, 

sem dança, sem pintura, sem filmes, sem artistas, sem suplementos literá-

rios ou de arte, sem crítica, sem jornalistas da cultura, sem documentários 
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de cinema, sem exposições de arte... Seria possível viver em cidades 

assim? Seria possível viver?” (RIBEIRO, 2004). 

5. A Distinção 

A distinção tem como significado a ação de distinguir ou de sepa-

rar. São caracteres ou qualidades por que uma pessoa ou coisa difere da 

outra. É uma preferência, prerrogativa ou honra. É também elegância de 

maneiras, assim como é a classificação mais alta num exame. E como 

sinónimos tem as palavras dignidade, elevação, eminência, evidência, hon-

ra, pundonor, realce, relevo e saliência. Em suma, distinção é uma das 

mais elevadas caracterizações que se quer dar seja a que for. Para Pierre 

Bourdieu36 (1930-2002), a “distinção” aparece num “espaço de diferen-

ças”, como resultado das pesquisas que desenvolveu sobre o processo de 

diferenciação social. Para o pensador francês, “a diferença existe, e persis-

te. É necessário, portanto, aceitar ou afirmar a existência de classes? Não. 

As classes sociais não existem (…). O que existe é um espaço social, um 

espaço de diferenças, no qual as classes existem de algum modo em estado 

virtual, pontilhadas, não como um dado, mas como algo que se trata de 

fazer”(BOURDIEU, 1996, p. 26-27). 

Mesmo quando há uma coincidência, como no caso do teatro, entre 

os vários espaços, que são relativamente autónomos, “o espaço dos produ-

tores (escritores e atores), o espaço dos críticos (e através deles, o espaço 

dos jornais e semanários), e o espaço do público (o espaço da classe domi-

nante), a lógica do funcionamento dos campos de produção de bens cultu-

rais e as estratégias de distinção que se encontram na origem de sua dinâ-

mica fazem com que os produtos de seu funcionamento (…) estão predis-

postos a funcionar referencialmente, como instrumentos de distinção; em 
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primeiro lugar, entre as frações e, em seguida, entre as classes”. 

(BOURDIEU, 2007, p. 218). 

Para Augusto Santos Silva37, “as marcas que balizam o território em 

que se movem os atores culturais e que são constituídas e reconstituídas 

continuamente pelo seu jogo de forças, têm um papel de relevo na deter-

minação substantiva e no posicionamento relativo das políticas culturais. 

Isto é, a identidade e a diversidade destas não é pensável fora do campo 

cultural, entendido como sistema de relações entre lugares, recursos e 

sujeitos, dotado de autonomia estrutural. (SILVA, 2003, p. 11).  

 Ainda acrescenta que “as referidas marcas só são indicadores topo-

gráficos na medida em que são argumentos. A tradição, o classicismo, a 

modernidade e a vanguarda (ou outros descritores, gerados por outras 

interpretações) são classificadores e, enquanto tais, como bem demonstrou 

Bourdieu ensejos de lutas de classificação e «distinção»: tanto classificam 

os objetos como os sujeitos dos seus atos de classificação”. (SILVA, 2003, 

p. 11). 

Segundo Bourdieu, “o número de espaços de preferências é tão 

grande quanto o número de universos de possibilidades estilísticas. E cada 

um desses universos – bebidas ou automóveis, (…) – fornece as raros tra-

ços distintivos que, funcionando como sistema de diferenças (…) permi-

tem exprimir as mais fundamentais diferenças sociais de uma forma quase 

tão completa quanta aquela manifestada pelos sistemas expressivos mais 

complexos e mais requintados que podem ser oferecidos pelas artes legiti-

mas”. E acrescenta: assim “é possível verificar as possibilidades pratica-

mente inesgotáveis que o universo desses universos proporciona à busca 

da distinção. (BOURDIEU, 2007, p. 212). 
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Os «bens culturais» constituem-se no mais predisposto universo de 

possibilidades para exprimir as diferenças sociais. “Porque a «relação de 

distinção» encontra-se ai inscrita objetivamente, e se reativa (…) em cada 

ato de consumo, através dos instrumentos económicos e culturais de apro-

priação exigidos por ela. (BOURDIEU, 2007, p. 212). Bourdieu ainda 

acrescenta que “toda a apropriação de uma obra de arte (realização de uma 

relação de distinção tornada coisa) é, por sua vez, uma relação social e, 

contra a ilusão do «comunismo cultural», uma relação de distinção”. 

(BOURDIEU, 2007, p. 213). 

Porque a apropriarão de uma obra cultural pressupõe disposições e 

capacidades que não são universalmente repartidas, elas são o objeto de 

uma apropriação exclusiva (material ou simbólica), além de garantirem um 

ganho, tanto de distinção quanto de legitimidade. Para Bourdieu, “este é o 

aspeto que faz a diferença entre a cultura legítima das sociedades divididas 

em classes (…) e a cultura das sociedades pouco ou nada diferenciadas em 

que a acesso aos instrumentos de apropriarão da herança cultural é prati-

camente distribuído de forma igual, de modo que a «cultura», praticamente 

controlada de forma igual por todos os membros do grupo, não pode fun-

cionar como capital cultural, ou seja, como instrumento de dominação”. 

(BOURDIEU, 2007, p. 214). 

A raridade da disposição e da competência exigida da obra de arte 

proporciona um ganho simbólico à sua apropriação; atribui-lhe um valor 

de distinção. Segundo Bourdieu, “os mistérios da cultura tem os seus cate-

cúmenos, os seus iniciados e os seus professos, ou seja, uma «discreta eli-

te» separada do comum dos mortais por inimitáveis matizes”, e aqui o 

autor apela a Jean-Daniel Reynaud38, “da maneira e reunida por uma quali-

dade, algo que diz respeito ao próprio homem, faz parte de sua felicidade 



Distinção: um desafio para os programadores culturais 

 
 

Hernâni de Lemos Figueiredo (2012)                                                                  P á g i n a  | 28 

e, indiretamente, pode ser para ele muito útil, mas que nunca lhe renderá 

um centavo, aliás, como ocorre com a sua cortesia, com a sua coragem ou 

com a sua bondade” (BOURDIEU, 2007, p. 214). 

O pensador francês fala-nos da correspondência entre produção dos 

bens culturais e produção dos gostos, salientando que “o ajuste entre oferta 

e procura não é o simples efeito da imposição que a produção exerce sobre 

o consumo, nem o efeito de uma busca consciente mediante a qual ela 

antecipa as necessidades dos consumidores”. Para ele, é só o “resultado da 

orquestração objetiva de duas lógicas relativamente independentes, ou 

seja, a dos campos de produção e a do campo de consumo”. E a homolo-

gia, mais ou menos perfeita, entre os campos de produção especializados 

em que se elaboram os produtos e os campos em que se determinam os 

gostos (das classes sociais ou da classe dominante), “faz com que os pro-

dutos elaborados nas lutas de concorrência encontrem a procura que se 

elabora nas relações”. (BOURDIEU, 2007, p. 215). 

A «distinção» reconhecida a todas as classes dominantes assume 

formas diferentes segundo os «sinais de distinção» que uma classe ostente. 

No caso da produção dos bens culturais, a oferta exerce sempre uma impo-

sição simbólica à procura: um produto cultural é sempre um gosto consti-

tuído. Assim, “os gostos efetivamente realizados dependem do estado do 

sistema dos bens oferecidos, de modo que toda a mudança do sistema de 

bens acarreta uma mudança dos gostos”. Aqui Bourdieu acrescenta que 

“não é necessário recorrer à hipótese do «gosto soberano» que impõe o 

ajuste da produção às necessidades”, ou, na hipótese contrária, “que trans-

forma o próprio gosto num produto da produção, para justificar a corres-

pondência quase milagrosa que se estabelece, em cada instante, entre os 



Distinção: um desafio para os programadores culturais 

 
 

Hernâni de Lemos Figueiredo (2012)                                                                  P á g i n a  | 29 

produtos oferecidos por um campo de produção e o campo dos gostos 

socialmente produzidos”. (BOURDIEU, 2007, p. 216). 

Para Bourdieu, “ao proceder a uma escolha segundo os seus gostos, 

o individuo opera a identificação dos bens objetivamente adequados à sua 

posição (…) ajudado, neste aspeto, por instituições (…) escolhidas segun-

do o mesmo principio de deverem ser objeto duma identificação distinti-

va”. A concorrência para os emblemas da "classe", porque os bens de luxo 

impõe as suas estratégias orientadas para a maximização do rendimento 

distintivo das posses exclusivas, é uma luta que domina a relação da oferta 

e da procura no seio da classe dominante. “Para produzir esses sinais dis-

tintos e distintivos da «classe», o campo de produção terá simplesmente de 

abandonar-se, se é que se pode falar assim, à sua lógica própria, a da dis-

tinção, que o leva sempre a se organizar segundo uma estrutura homóloga 

à dos sistemas simbólicos que, por seu funcionamento, ele produz e em 

que cada elemento desempenha uma função distintiva”. (BOURDIEU, 

2007, p. 217). 

 

 

6. Breves dados estatísticos 

 “La capacidad de un país para recopilar y difundir estadísticas cultura-

les puede variar significativamente según sus prioridades políticas, conocimien-

tos estadísticos y la disponibilidad de recursos humanos y financeiros”.  

(Marco de Estadísticas Culturales de la UNESCO 2009, 2009)  

 

A importância de dar atenção à componente económica do setor da 

cultura começou com a divulgação do estudo da KEA (2006)39 onde foi 

visível verificar que o setor cultural e criativo movimentou mais de 654 
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mil milhões de euros em 2003 e contribuiu para 2,6 por cento do Produto 

Interno Bruto (PIB) da Europa a 15, superando as indústrias alimentar, de 

bebidas e de tabaco. O crescimento das indústrias culturais entre 1999 e 

2003 foi 2,3 por cento superior ao de toda a economia. O emprego na cul-

tura cresceu 1,85 por cento entre 2002 e 2004, quando os valores eram 

negativos na restante economia; nos 25 Estados-membros da União Euro-

peia (UE), em 2004, eram 5.8 milhões as pessoas com atividade profissio-

nal no setor da cultura. (The Impact of Culture on Creativity, 2006, p. 

204). 

Em Portugal, O Ministério da Cultura, em devido tempo encomen-

dou um estudo a “Augusto Mateus & Associados” sobre o “Setor Cultural 

e Criativo” em Portugal. Este estudo agregou dados relativos a um conjun-

to de atividades económicas e grupos profissionais, entre os anos de 2000 

e 2006, ordenados em três grupos de atividades: «setor nuclear» (patrimó-

nio histórico e cultural; artes do espetáculo; artes visuais; criação literária); 

«indústrias culturais» (música; edição; software educativo e de lazer; 

cinema e vídeo; rádio e televisão); e «atividades criativas» (software; 

arquitetura; publicidade e design). Este Setor Cultural e Criativo originou, 

no ano de 2006, um valor acrescentado bruto (VAB) de 3.690,679 milha-

res de euros, isto é, foi responsável por 2,8% de toda a riqueza criada nesse 

ano em Portugal. Neste setor, as «indústrias culturais» representam oitenta 

por cento, e igualmente são os maiores empregadores. Por sua vez as 

«artes do espetáculo» e o «património», integrados no «setor nuclear» com 

14 por cento da atividade cultural, representavam 0,2 por cento do PIB 

nacional (277 milhões de euros). Ainda assim, as artes do espetáculo eram 

o setor mais relevante do segmento acima referido, seguido das artes 
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visuais, com 3,9 e 2,7 por cento respetivamente, de todo o setor. (O Setor 

Cultural e Criativo em Portugal, 2010, p. 78). 

Para o setor da Cultura, o Orçamento de Estado entre 2005 e 2009 

apresentava uma sucessiva redução da despesa da Administração Central 

com a cultura. Em 2004 e 2005 eram 0,6 por cento da despesa da Adminis-

tração Central - AC; (0,2 por cento do PIB); em 2006 baixou para 0,5 por 

cento da AC; (0,2 por cento do PIB); em 2007 e 2008, a tendência progres-

siva continuou com os 0,4 por cento da AC; (0,1 por cento do PIB). 

Segundo os resultados do INE referentes a 2008, as atividades cul-

turais e criativas em Portugal, empregavam 74,9 mil pessoas. Quanto ao 

comércio internacional desses bens, Portugal apresenta um saldo negativo 

de 162,9 milhões de euros, referentes a 62,5 milhões de euros nas exporta-

ções e a 225,4 milhões de euros nas importações. (Estatisticas da Cultura 

2009, 2009, p. 98) 

Quase metade dos Estados-Membros da UE tem um comércio 

excedente de bens culturais com o exterior. A proporção de exportações 

para importações varia de 2,8-1,8 na Polónia, Estónia, Lituânia e Alema-

nha. Esse comércio é deficitário, de 0,5 na Irlanda, Chipre, Grécia, 

Luxemburgo, Portugal e Roménia. (Cultural Statistic, 2011, p. 113). 

Interessantes os números que o INE disponibiliza para o cinema em 

Portugal, onde para uma audiência de 15,7 milhões de espetadores, corres-

pondem uma receita de 73,8 milhões de euros. Destas receitas, 58,6 por 

cento correspondem a filmes americanos, 33 por cento a co-produções, 6 

por cento a filmes europeus e 2,4 por cento a filmes portugueses. 

(Estatisticas da Cultura 2009, 2009, p. 112). 
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7. Conclusão 

Iniciámos a nossa jornada questionando se “programar é um ato 

cultural ou politico; e esta dúvida é sustentada em António Firmino da 

Costa: “combinam-se nelas (politicas culturais), nuclearmente e de forma 

explícita, duas dimensões fundamentais das relações sociais: a cultura e o 

poder”.  

A estação seguinte foi dedicada ao “programador”. E aqui disseca-

mos a sua história, a sua função nuclear e também o seu mister enquanto 

formador, criador e intermediário. 

Nova paragem, tema novo: “a cultura e o meio”. Iniciamos com 

alguns dos muitos conceitos de cultura conhecidos, desde a paidéia grega 

passando pela colere romana e fixando-nos na aufklãrung alemã. 

Chamamos à liça o pensamento de Norbert Elias, sobretudo a ligação que 

estabelece entre educação e cultura, e igualmente Eliot também expôs as 

suas três associações de cultura: «indivíduo», «grupo ou classe» e «socie-

dade». O «Estado são» e o «Estado enfermo de elefantíase», de Platão, 

assim como o «marxismo cultural» de Lukács, e a «política do espírito», 

de António Ferro, igualmente foram convocados à cena.  

Para Hannah Arend ,“a cultura de massas aparece quando a socie-

dade de massas se apropria dos objetos culturais”. Barreto Xavier sustenta 

que o programa Território Artes “permitiu difundir a atividade cultural a 

um número muito alargado de pessoas”. Rui Guerra, investigador do labo-

ratório INKT ( It’s not that kind), evoluiu de apenas usar tecnologias on-

line como uma ferramenta de marketing para atrair visitantes a uma locali-

zação física, para uma plataforma em si mesma destinada a uma audiência 
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online. Foram estes alguns dos figurinos de democratização da cultura que 

tratamos. 

Os públicos, a «classe soberana» de Bourdieu, também foram dis-

secados no nosso trabalho. Dos «públicos subsidiados», que afinal não é 

“um remake da ação do Príncipe para com os seus artistas”, nas palavras 

de Pinto Ribeiro, aos frustrados estudos de audiências, que faltam sempre 

porque “são dispendiosos”, conforme nos diz o programador João Fernan-

des. 

Sem grandes pretensões, incluímos alguns dados estatísticos do 

setor da cultura, cuja importância da sua componente económica começou 

a ser visível com a divulgação do estudo da KEA, em 2006. 

Finalmente”, a «distinção»; as diversas distinções. Desde a distin-

ção da oferta cultural, à dos agentes culturais; desde a distinção dos espa-

ços, quer eles sejam sociais ou físicos, passando pela distinção dos pró-

prios equipamentos, até à distinção da «classe soberana» que é estilizada 

pela ação de apropriação do bem cultural, é uma panóplia de distinções 

que se apresenta. Acreditamos plenamente que a «distinção» é o grande 

desafio para os programadores culturais. 
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· 19 

tradição · 26 

U 

utopia. · 6 

V 

vanguarda · 26 
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10. Notas 

                                                 
1 António Firmino da Costa é doutorado e agregado em Sociologia pelo ISCT-IUL (Instituto Uni-

versitário de Lisboa). 
 
2 Eliana Raquel Silva Ramalho Lopes, é doutorada em Ciências da Comunicação pela Faculdade de 

Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. 
 
3 Johann Gottfried von Herder (1744-1803), foi um filósofo e escritor alemão. 

 
4 Info-Escola, Navegando e Aprendendo. http://www.infoescola.com/historia/revolucao-cultural-

chinesa/ 
 
5 António Ferro (Lisboa, 1895-1956), foi um escritor, jornalista e político português. Com apenas 

19 anos, foi oficialmente o editor da revista Orpheu. Foi redator-principal do diário O Jornal (órgão 

do Partido Republicano Conservador), foi jornalista de O Século e do Diário de Lisboa, diretor 

durante alguns meses da revista Ilustração Portugueza e repórter internacional do Diário de Notí-

cias, para o qual entrevistou numerosas celebridades nacionais e estrangeiras. Teve colaboração, em 

verso e em prosa, nas revistas Alma Nova (Faro, 1914), Exílio (1915) e na segunda série de Con-

temporânea (1922-1924). Foi um admirador, em especial, de Benito Mussolini, que entrevistou três 

vezes em Roma (na última entrevista, Mussolini ofereceu a Ferro dois retratos seus com dedicatória, 

um deles destinado a Salazar, que o ditador português colocou emoldurado sobre a sua secretária). 

Também Hitler concedeu uma breve entrevista a Ferro, bem como o ditador espanhol Primo de 

Rivera. Sob o Estado Novo, António Ferro abraçou a carreira política, tendo dirigido o Secretariado 

da Propaganda Nacional (SPN), sob a tutela da presidência do Conselho de Ministros. Foi ele quem 

sugeriu a Salazar em 1932 a criação de um organismo que fizesse propaganda aos feitos do regime 

e foi dele, também, a formulação doutrinária, a partir desse ano, da chamada Política do Espírito, 

nome que teve em Portugal a política de fomento cultural subordinada aos fins políticos do regime. 
 
6 Em 1933 o Estado Novo desenhou pela primeira vez as linhas e métodos gerais da sua política 

cultural. Criou o Secretariado de Propaganda Nacional (SPN), chefiado por António Ferro. Esta 

política durou até ao final dos anos 40 e ficou conhecida como "política do espírito".  

in  http://www.fundacaoantonioquadros.pt/ (visualizado a 10/1/2012). 
 
7 Manual de alfabetização, para quem quer aprender com o povo. Lisboa: Edições Base, 1977. 
 
8 Casos do Centro Cultural de Belém e da Culturgest em 1993, do Museu de Serralves em 1999, da 

Europália em 1991, de  Lisboa  Capital  Europeia da Cultura em 1994 e da Expo 98. 
 
9 ECATI, Gestão da Cultura e das Artes (Especialização) 

http://gestaocultural.ulusofona.pt/ZonaVermelho/n8/n8Digitos1.html 
 
10 Américo Rodrigues é diretor do Teatro Municipal da Guarda, desde 1995. 
 
11ECATI, Gestão da Cultura e das Artes (Especialização) 

http://gestaocultural.ulusofona.pt/ZonaVermelho/n8/n8Digitos1.html 
 
12 António Pinto Ribeiro nasceu em Lisboa. A sua formação académica foi feita nas áreas da Filoso-

fia, Ciências da Comunicação e Estudos Culturais. É nestas áreas que tem desenvolvido o trabalho 

de investigação e de produção teórica publicado em revistas da especialidade. É professor-

conferencista de várias universidades internacionais. A par da sua atividade de investigador e de 

professor tem tido uma prática de programação artística e de gestão cultural com a organização de 

vários programas, festivais e exposições nacionais e internacionais. Foi diretor artístico da Cultur-

gest (centro cultural em Lisboa) desde a sua criação, em 1992, até Abril de 2004. Foi programador 

geral do fórum cultural O Estado do Mundo (2006/2007) na Fundação Calouste Gulbenkian, coor-

denador do Programa Gulbenkian Criatividade e Criação Artística (2004-2008) e programador geral 

http://www.infoescola.com/historia/revolucao-cultural-chinesa/
http://www.infoescola.com/historia/revolucao-cultural-chinesa/
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Pol%C3%ADtica_do_Esp%C3%ADrito&action=edit&redlink=1
http://www.fundacaoantonioquadros.pt/
http://gestaocultural.ulusofona.pt/ZonaVermelho/n8/n8Digitos1.html
http://gestaocultural.ulusofona.pt/ZonaVermelho/n8/n8Digitos1.html
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do Programa Gulbenkian Distância e Proximidade (2008). Atualmente coordena o Programa Gul-

benkian Próximo Futuro. http://www.antoniopintoribeiro.com/ 
 
13 Antoine Marie Joseph Artaud, conhecido como Antonin Artaud (1896-1948) foi um poeta, ator, 

escritor, dramaturgo, roteirista e diretor de teatro francês de aspirações anarquistas. Ligado forte-

mente ao surrealismo, foi expulso do movimento por ser contrário à filiação no partido comunista. 

A sua obra O «Teatro e seu Duplo» é um dos principais escritos sobre a arte do teatro no século 

XX. Em 1937, Antonin Artaud, devido a um incidente, é tido como louco. Internado em vários 

manicómios franceses, cujos tratamentos são hoje duvidosos. 
 
14 Eugen Berthold Friedrich Brecht (1898-1956), foi um destacado dramaturgo, poeta e encenador 

alemão do século XX. Os seus trabalhos artísticos e teóricos influenciaram profundamente o teatro 

contemporâneo, tornando-o mundialmente conhecido a partir das apresentações de sua companhia o 

«Berliner Ensemble» realizadas em Paris durante os anos 1954 e 1955. No final dos anos 1920, 

Brecht torna-se marxista, vivendo o intenso período das mobilizações da República de Weimar, 

desenvolvendo o seu teatro épico. A sua praxis é uma síntese das experiências teatrais de Erwin 

Piscator e Vsevolod Emilevitch Meyerhold, do conceito de estranhamento do formalista russo 

Viktor Chklovski, do teatro chinês e do teatro experimental da Rússia soviética, entre os anos 1917-

1926. 
 
15 Erwin Friedrich Maximilian Piscator (1893-1966) foi um dos mais importantes encenadores 

alemães do século XX, pois juntamente com Bertold Brecht foi o principal fundador do teatro épico 

(género de teatro que trata o contexto sociopolítico). Judeu por nascimento, Erwin adotou o sobre-

nome Piscator (pescador em latim, assim como pescador em alemão - fischer) para fugir da perse-

guição nazi aos judeus na primeira metade do século XX. Começou por trabalhar no teatro experi-

mental em Berlim no Volksbühneem em 1919, e em 1924 torna-se seu diretor. Encenou as suas 

peças de acordo com as suas teorias sociopolíticas, que influenciaram os eleitores e clarificaram os 

ideias das políticas de esquerda. 
 
16 Samuel Taylor Coleridge (1772-1834), foi um poeta inglês, romântico , crítico literário e filósofo 

que, com seu amigo William Wordsworth , foi um dos fundadores do movimento romântico na 

Inglaterra e um membro do Poetas Lake . Propos que a civilização fosse fundada sobre a égide da 

cultura. “Somos primeiro homens para depois nos tornarmos cidadãos”. 
 
17 Werner Jaeger (1888-1961), foi um filólogo alemão. A sua principal obra, Paidéia, foi editada na 

Alemanha, pela primeira vez, em 1936. 
 
18 Norbert Elias (1897-1990), foi um sociólogo alemão. De família judaica, teve de fugir da Alema-

nha nazi, exilando-se em 1933 em França antes de se estabelecer em Inglaterra onde passou grande 

parte de sua carreira. Todavia, os seus trabalhos em alemão tardaram a ser reconhecidos e ele viveu 

de forma precária em Londres antes de obter, em 1954, um posto de professor na Universidade de 

Leicester. Devido a circunstâncias históricas, Elias permaneceu durante um longo período como um 

autor marginal, tendo sido redescoberto por uma nova geração de teóricos nos anos setenta, quando 

se tornou um dos mais influentes sociólogos de todos os tempos. A obra mais importante de Elias 

foi O Processo Civilizador (Über den Prozess der Zivilisation), em dois volumes. 
 
19 “O conceito de Bildung (...) é, sem dúvida alguma, a ideia mais importante do século XVIII e é 

precisamente esse conceito que designa o elemento aglutinador das ciências do espírito do século 

XIX. (...) O conceito de Bildung torna evidente a profunda transformação espiritual que fez do 

século de Goethe ainda um nosso contemporâneo, ao passo que o do Barroco nos soa hoje como 

antiguidade histórica. Nessa época, os conceitos e termos decisivos com os quais ainda hoje opera-

mos adquirem seu significado”. Cf. BERMAN, Bildung et Bildungsroman, p. 141. 
 
20 No espaço cultural alemão, um dos traços distintivos do Iluminismo (Aufklärung) é a inexistência 

do sentimento anticlerical que, por exemplo, deu a tónica ao Iluminismo francês. Os iluministas 

alemães possuíam, quase todos, profundo interesse e sensibilidade religiosa, e almejavam uma 

http://www.antoniopintoribeiro.com/
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reformulação das formas de religiosidade. O nome mais conhecido da Aufklärung foi Immanuel 

Kant. Outros importantes expoentes do iluminismo alemão foram Johann Gottfried von Herder, 

Gotthold Ephraim Lessing, Moses Mendelssohn, entre outros.  
 
21 Na dramaturgia grega clássica, o Ágon refere-se à convenção formal de acordo com a qual o 

combate verbal das personagens deve ser organizada de forma a fornecer a base para a ação. Daí 

proto agonístes, protagonista, ou o primeiro a falar; deutero agonístes, o segundo a falar; tríto ago-

nístes, o terceiro a falar, e assim sucessivamente. 
 
22 O termo agalma deriva de agalmatos que, em grego, significa estátua. 
 
23 Thomas Stearns Eliot (1888-1965) foi um poeta modernista, dramaturgo e crítico literário inglês 

nascido nos Estados Unidos, vencedor do Prémio Nobel de Literatura de 1948. 
 
24 Matthew Arnold (1822-1888) Poeta prolífico e um intelectual voltado para a democratização do 

ensino. Foi um dos críticos literários e de costumes em que a Inglaterra Vitoriana melhor se espelha.  
 
25 Eliot reconhece “o facto de que este termo é agora usado com muito pouca exatidão, para abran-

ger muitas pessoas que não se distinguem pelo vigor do intelecto.  
 
26 Maria Lourdes Lima dos Santos, Investigadora Coordenadora Jubilada do Instituto de Ciências 

Sociais da Universidade de Lisboa (ICS-UL) e presidente e investigadora coordenadora do Obser-

vatório das Atividades Culturais (OAC), desde a sua criação, em 1996, até 2007.  
 
27 Edgar Morin, pseudónimo de Edgar Nahoum (1921), é um antropólogo, sociólogo e filósofo 

francês judeu de origem sefardita. Pesquisador emérito do Centre National de la Recherche Scienti-

fique. Formado em Direito, História e Geografia, realizou estudos em Filosofia, Sociologia e Epis-

temologia. Autor de mais de trinta livros, entre eles: O método (6 volumes), Introdução ao pensa-

mento complexo, Ciência com consciência e Os sete saberes necessários para a educação do futuro. 

Durante a Segunda Guerra Mundial, participou da Resistência Francesa. É considerado um dos 

principais pensadores contemporâneos e um dos principais teóricos da complexidade. 
 
28 “Operários não têm pátria; proletários de todo o mundo, uni-vos”, vem no “Manifesto Comunis-

ta”, de 1848, escrito por Karl Marx. Mas nada disso aconteceu. Quando da Primeira Guerra Mun-

dial, em 1914-19, os trabalhadores alistaram-se em massa nos exércitos dos seus países e lutaram 

pelas suas respetivas pátrias. Esta “profecia” de Karl Marx falhou e houve que ir por outras vias, 

neste caso pelo “marxismo cultural”. 
 
29 Szegedi Lukács György Bernát (1875-1971), foi um filósofo húngaro. Depois da desilusão socia-

lista na Primeira Guerra Mundial, Lukács escreveu, em 1923, "História e Consciência de Classes", 

que foi o início da corrente de pensamento que passou a ser conhecida como "marxismo cultural". 

Neste ensaio, Lukács tenta preencher uma lacuna do marxismo, a ausência do conceito de "classe", 

definindo-o como sendo a posição que o indivíduo ocupa no modo de produção. 
 
30 Antonio Gramsci (1891-1937), foi o fundador do Partido Comunista Italiano. Gramsci não 

mudou a teoria de Karl Marx que diz que o que vai "mudar o mundo" é a luta de classes entre prole-

tários e burgueses. Para ele essa luta não mais será uma revolução armada, mas sim uma "revolução 

cultural", uma luta ideológica. Gramsci foi preso pelo fascismo italiano em Fevereiro de 1929. Na 

prisão ele começou a refletir sobre a situação, colocou essas reflexões em 32 "Cadernos do Cárce-

re", ao todo são 2.848 páginas, ele escreveu até 1935 quando ficou doente. 
 
31 Teoria Crítica da Sociedade é uma abordagem teórica que, contrapondo-se à Teoria Tradicional, 

de tipo cartesiano, busca unir teoria e prática, ou seja, incorporar ao pensamento tradicional dos 

filósofos uma tensão com o presente. A Teoria Crítica da Sociedade tem um início definido a partir 

de um ensaio-manifesto, publicado por Max Horkheimer em 1937, intitulado "Teoria Tradicional e 

Teoria Crítica". Foi utilizada, criticada e superada por diversos pensadores e cientistas sociais, em 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Antonio_Gramsci
http://pt.wikipedia.org/wiki/Facismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/1929
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cadernos_do_C%C3%A1rcere
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cadernos_do_C%C3%A1rcere
http://pt.wikipedia.org/wiki/1935
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face de sua própria construção como teoria, que é autocrítica por definição. A Teoria Crítica é 

comumente associada à Escola de Frankfurt. 
 
32 A Escola de Frankfurt refere-se a uma escola de teoria social interdisciplinar neo-marxista,  parti-

cularmente associada com o Instituto para Pesquisa Social da Universidade de Frankfurt. A escola 

inicialmente era constituída por cientistas sociais marxistas dissidentes que acreditavam que alguns 

dos seguidores de Karl Marx tinham-se tornado "papagaios" de uma limitada seleção de ideias de 

Marx, usualmente em defesa dos ortodoxos partidos comunistas. Entretanto, muitos desses teóricos 

- Horkheimer, Adorno, Marcuse, Habermas e Benjamin, entre outros - experimentaram que a tradi-

cional teoria marxista não poderia explicar adequadamente o turbulento e inesperado desenvolvi-

mento de sociedades capitalistas no século XX. Críticos tanto do capitalismo e do socialismo da 

União Soviética, as suas escritas apontaram para a possibilidade de um caminho alternativo para o 

desenvolvimento social. 
 

33 «Mais do que uma coexistência pacífica de diferentes comunidades e indivíduos, o modelo inter-

cultural afirma-se no cruzamento e miscigenação cultural, sem aniquilamentos, nem imposições. É 

uma dinâmica interativa e relacional. Muito mais do que a simples aceitação do “outro” a verdadei-

ra tolerância numa sociedade intercultural propõe o acolhimento do outro e transformação de ambos 

com esse encontro, decorrendo daí um novo “Nós”. Sempre plural, mas também coeso.» (Editorial 

de Julho 2007, Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural. Disponível em 

http://www.acidi.gov.pt/docs/editoriais/EDITORIAL_JULHO_2007.pdf). Acedido a 31/1/2012. 
 
34 Chamam-se de Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (NTICs) as tecnologias e 

métodos para comunicar surgidas no contexto da Revolução Informacional, "Revolução Telemáti-

ca" ou Terceira Revolução Industrial, desenvolvidas gradativamente desde a segunda metade da 

década de 1970 e, principalmente, nos anos 1990. A imensa maioria delas se caracteriza por agili-

zar, horizontalizar e tornar menos palpável (fisicamente manipulável) o conteúdo da comunicação, 

por meio da digitalização e da comunicação em redes para a captação, transmissão e distribuição 

das informações (texto, imagem estática, vídeo e som). 
 
35 Art.º 78 da Constituição da República Portuguesa. 
36 Pierre Félix Bourdieu (1930-2002), foi um importante sociólogo francês. Filósofo de formação, 

chegou a docente na École de Sociologie du Collège de France. Desenvolveu, ao longo de sua vida, 

diversos trabalhos abordando a questão da dominação e é um dos autores mais lidos, em todo o 

mundo, nos campos da Antropologia e Sociologia, cuja contribuição alcança as mais variadas áreas 

do conhecimento humano, discutindo em sua obra temas como educação, cultura, literatura, arte, 

mídia, linguística e política. Também escreveu muito sobre a Sociologia da Sociologia. 
 
37 Augusto Santos Silva é professor catedrático da Faculdade de Economia da Universidade do 

Porto, onde ingressou em 1981. Foi presidente do Conselho Científico da mesma Faculdade e pró-

reitor da Universidade do Porto, entre 1998 e 1999. Despertou para a política nos tempos de liceu, 

integrando grupos de inspiração trotskista. Por altura do 25 de abril era militante da União Operária 

Revolucionária, que se viria a integrar na Liga Comunista Internacionalista. Em 1976 apoiou a 

candidatura de Otelo Saraiva de Carvalho a Presidente da República, em 1980 esteve com Ramalho 

Eanes, em 1985 com Maria de Lurdes Pintassilgo na primeira volta, e com Mário Soares na segun-

da. Em 1990 aderiu ao Partido Socialista, que o elegeu deputado à Assembleia da República a partir 

de 1995, embora chamado a funções de governo, ocupando os cargos de Secretário de Estado da 

Administração Educativa (1999-2000) e de Ministro da Educação (2000-2001), da Cultura (2001-

2002), dos Assuntos Parlamentares (2005-2009) e da Defesa Nacional (desde 2009). 
 
38 Jean-Daniel Reynaud é professor emérito de sociologia na CNAM, Academia Nacional de Artes 

e dos Comércios, em França. 
 
39 European Affairs (2006) 

http://www.acidi.gov.pt/docs/editoriais/EDITORIAL_JULHO_2007.pdf

