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Resumo
O património construído como pretexto para concretização de um projecto de desenvolvimento local: o
exemplo de Campos e de Lamalonga.
O projecto em desenvolvimento em Campos e Lamalonga é a materialização de uma parte de
um plano global de actuação que resultou de uma reflexão em torno dos seguintes factos:


o reconhecimento do papel do património para o desenvolvimento de certos territórios;



uma leitura territorial do concelho de Vieira do Minho de que resultou a identificação de apenas um
aglomerado rural com dinâmica de renovação;



as características do edificado dos lugares em causa.
Nesta 1ª etapa, estão a ser concretizados diversos investimentos públicos e privados. Para

além da componente de requalificação urbana que enfermam, visam também gerar novas actividades
económicas em torno do negócio do turismo rural. Para maximizar a sustentabilidade deste plano de
intervenção, foram também já definidos projectos de animação territorial, em torno da temática do pão,
a serem paralelamente implementados num horizonte desejavelmente de curto prazo.
Palavras-chave: Campos, Lamalonga, património, recuperação, desenvolvimento, dinamização sócioeconómica.
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1. Introdução
Os lugares de Campos e Lamalonga padecem, à semelhança dos milhares de lugares rurais
do interior do nosso país, das patologias associadas à desertificação demográfica e ao envelhecimento
da população residente. Esta crescente debilidade fica a dever-se, na sua essência, à conjugação de
diversos factores, que pela sua acção delapidam a actractibilidade do território, gerando
consequentemente os movimentos migratórios das populações locais.
Por questões de análise, estes factores serão aqui agrupados em dois conjuntos: o primeiro
relativo aos “factores dependentes” e o segundo aos “factores independentes”, i. e., do primeiro grupo
fazem parte aquelas causas que podem, em determinado grau, serem debeladas ou mitigadas por
iniciativa municipal; o segundo integra as causas ou factores cuja resolução não se encontra na esfera
da intervenção municipal. Concretizamos no quadro infra algumas destas causas ou factores.
Quadro 1 Exemplo de factores que estão na génese do abandono das localidades rurais
Factores dependentes

Factores independentes

Criação de emprego

Acessibilidade aos serviços de saúde

Acessibilidade a serviços culturais

Acessibilidade aos serviços de educação

Acessibilidade a serviços comerciais

Acessibilidade aos serviços de segurança

Acessibilidade aos serviços de saneamento Mobilidade das populações
básico
Da leitura cruzada dos factores supra identificados com a realidade dos dois aglomerados,
contextualizada na filosofia interventiva preconizada por Dower, (1998) centrada em torno do recurso
“Património”, construímos, em 2001, um projecto de intervenção para Campos e Lamalonga, tendo
como leitmotiv o património associado ao ciclo do pão.
Ao longo deste artigo iremos descrever o projecto no que aos pressupostos, operacionalização
e resultados diz respeito.
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2. Localização e caracterização da zona de intervenção

2.1 Localização
A área de intervenção, definida pelos aglomerados populacionais de Campos e Lamalonga,
situa-se no extremo Nordeste do concelho de Vieira do Minho, junto ao limite com Montalegre (figura
2).
2.2.1 Caracterização socio-económica
Os aglomerados populacionais em questão são parte integrante da freguesia de Campos, que
segundo os dados dos Censos, tinha em 2001, um total de 240 habitantes, distribuídos por 100
famílias.
Como é verificável pela análise à figura 1, a freguesia de Campos tem sofrido desde 1950 um
declínio contínuo no número dos seus habitantes.
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Figura 1 Evolução da população residente na freguesia de Campos (Fonte: INE, 2004, adaptado)
Associado à perda de habitantes surge também o envelhecimento populacional, traduzido nos
indicadores do quadro infra, em que se destaca pelo seu valor, o Índice de envelhecimento.
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Quadro 2 Variação da população por faixas etárias no período compreendido entre 1991 e 2001
(Fonte: INE, 2004, adaptado1)
Variação

Variação

Variação

Variação

População

População

População

População

Residente, entre

Residente, entre

Residente, entre

Residente, entre

1991 e 2001 –

1991 e 2001 – 14

1991 e 2001 – 24

1991 e 2001 – 65

0 a 14 anos

a 25 anos

a 65 anos

ou mais anos

-32,1%

-12%

4,2%

6,9%

Índice de
Envelhecimento

115%

Nesta freguesia eminentemente rural, o sector económico mais representativo é o sector
primário. A pequena propriedade impera, obrigando a uma prática cultural baseada na rotatividade
entre as pastagens e as culturas. Entre estas, dominam os cereais – milho e centeio – quer para
consumo humano, quer para forragens. A tradicional horta familiar perpetua-se, assumindo ainda um
papel relevante na economia familiar.
Complementarmente, nos últimos anos verificou-se um reforço da aposta no sector pecuário.
No conjunto dos dois lugares existe um número considerável de efectivos (bovinos: 481, caprinos: 91 e
ovinos: 64), o que traduz uma dinâmica de investimento considerável.
No passado, houve uma ténue tentativa de dinamização do tecido económico, diversificando as
fontes de rendimento, através da recuperação de edifícios tradicionais para uma posterior reconversão
à actividade turística. Esta experiência não teve contudo sucesso, tendo-se apenas conseguido
constituir duas unidades de Turismo em Espaço Rural (TER). As baixas taxas de ocupação e a falta de
massa crítica, contribuíram decisivamente para a não replicação destas experiências.
Em suma, estamos perante uma realidade em que os traços fundamentais são o domínio de
uma população envelhecida, o abandono e a desmotivação da população mais jovem, uma economia
ancorada em actividades tradicionais e um progressivo abandono e degradação do património
construído.

1

Os dados reportam-se à unidade territorial “Concelho”, uma vez que este foi o nível mínimo de desagregação
disponibilizado pelo INE em www.ine.pt.
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2.2.2 Caracterização histórica e urbana
As aldeias de Campos e Lamalonga inserem-se na classe de aglomerados rurais de tipo
concentrado, característicos das zonas de montanha. Neste caso particular, situados na raia, entre o
Minho e o Barroso. Este tipo de organização espacial tem origem na necessidade de inter-ajuda
patente nas práticas comunitárias da condução e guarda dos gados, nas variadas actividades agrícolas
de tipo colectivo e no uso comunitário de fornos, moinhos e baldios.
Outra das razões importantes tem a ver com a economia de recursos. Este aspecto será no
fundo aquele que indirectamente marca e condiciona este tipo de povoados. A sua implantação,
imediatamente acima das veigas e lameiros, ocupa os terrenos com fraca capacidade produtiva, onde
abunda o granito, principal matéria prima para a construção das habitações, dependências para
animais, eiras, canastros, tanques e muros que ciosamente limitam as propriedades. A floresta
tradicional de carvalhos e castanheiros fornecia a madeira necessária às restantes partes da
construção e ao mobiliário. A cobertura dos edifícios, era geralmente de colmo do centeio, cultivado em
abundância, (lentamente substituídos por telha de barro), e de lajes de granito em edifícios especiais,
como os fornos, moinhos e alguns canastros (Viana et al., 1999).
A imagem forte e característica destes aglomerados decorre do uso e combinação destes
materiais e da tipologia construtiva que privilegiou os dois pisos para as habitações: no rés-do-chão
surgem a corte dos animais, o galinheiro e a casa da lenha. No primeiro andar o sobrado, com as suas
divisões cozinha e quarto(s). “Ligadas à função agrícola e aos trabalhos de produção juntam-se-lhe em
banda , outras cortes e currais, o palheiro, os cobertos e os sequeiros, alongando-se pelo recorte do
relevo formando a rua que se estende e nos conduz ao largo da igreja.” (Capela & Borralheiro,
2000:48).
As vivências agrícolas passadas, em que as culturas de milho grosso e miúdo, de centeio,
assumiam um peso preponderante deixaram a sua marca na realidade patrimonial local. São inúmeros
os canastros, (isolados ou em pequenos grupos, sobressaindo entre o casario, esbeltos mas firmes nas
suas pernas de granito que o tempo e os líquenes, tornam mais belos e respeitáveis, ainda que “mal
vestidos” por balaústres velhos e telhados arruinados), as eiras construídas com enormes lajes de
granito aparelhado, os dois fornos comunitários e as azenhas existentes no rio da Lage.
Os “Fornos do Povo” são aliás uma outra característica que resulta da natureza raiana destas
duas localidades. Vieira (1925:349), na sua obra “Vieira do Minho, Notícia histórica e descritiva”,
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descreve assim estas estruturas: “Os fornos de Campos – cada logar tem o seu – são feitos como soe
dizer-se, á valentona. O principal, que fica perto da egreja, tem por dentro dois bellos arcos, bem
defumados, que servem para assentar o telhado, todo de grandes padieiras de pedra. O forno de
Lamalonga não tem dois arcos, mas é tambem coberto de pedra lavrada a pico”.
As azenhas constituíam, segundo Capela & Borralheiro, (2000:54), “(…) o principal
equipamento de transformação destas economias rurais antigas, imprescindíveis à sobrevivência
destas comunidades fortemente dependentes do pão de broa, cuja farinha têm de moer com grande
regularidade. Em regra cada comunidade deve abastecer-se a si própria.”

Vieira do Minho

Figura 2 Localização da zona de intervenção
(http://europa.eu.int/abc/maps/members/port_es.htm, www.anmp.pt e Plano estratégico para a Revitalização e Reabilitação dos lugares
de Campos e Lamalonga (2001))

3. Estratégia e objectivos do plano
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Partindo das ideias-chave de Dower (1998) e Le Clézio (1998), que advogam respectivamente
que i) para certos territórios, o património constitui, hoje, “o” recurso em torno do qual poderão articularse as estratégias de redesenvolvimento e a vontade de forjar uma nova identidade local e que ii) não
se pode pretender fixar populações, atrair visitantes ou mesmo novas populações sem melhorar
profundamente a imagem da aldeia; tendo ainda presente a riqueza dos lugares de Campos e
Lamalonga no que diz respeito à manifestação da arquitectura vernácula ligada ao ciclo do pão,
propusemo-nos construir o Plano Estratégico a partir do tema âncora “Património” (entendido no
sentido estrito da sua componente edificada).
O fim último do plano que elaborámos é a utopia de conseguir inverter as dinâmicas de
abandono e envelhecimento da população nos dois lugares, mas a racionalidade impôs-se e
identificámos como objectivos estratégicos:
1. Recuperar o património edificado;
2. Promover o desenvolvimento económico local;
3. Promover o desenvolvimento social;
4. Promover o aumento da qualidade ambiental local;
5. Requalificar as infra-estruturas viárias.
Estes objectivos estratégicos foram subdivididos nos Objectivos Operacionais, que
apresentamos no quadro 3.
Quadro 3 Objectivos operacionais e objectivos estratégicos
Objectivos estratégicos

Objectivos operacionais
• Requalificar as fachadas dos edifícios tradicionais;
• Requalificar os espaços públicos locais;

Recuperar o património edificado

• Mitigar situações geradoras de impactes visuais
negativos;
• Implementar um regulamento de salvaguarda;
• Recuperar edifícios rurais de interesse colectivo.

Promover o desenvolvimento
económico local

• Promover a instalação de novas unidades de TER;
• Promover novas actividades nas áreas do comércio,
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restauração e artesanato;
• Requalificar os estabelecimentos comerciais locais.
• Criar um “Centro cívico”;
Promover o desenvolvimento social

• Promover acções de animação territorial;
• Criar o Centro de Interpretação do Pão
• Criar o Centro de Interpretação do Volfrâmio.
• Construir a rede de drenagem e tratamento de águas
residuais;

Promover o aumento da qualidade • Implementar medidas de mitigação a impactes gerados
ambiental local

pela actividade agro-pecuária;
• Requalificar áreas verdes de inequívoco valor
ambiental/paisagístico (e.g. Carvalhal do Esporão);

Requalificar as infra-estruturas
viárias

• Requalificar a rede de caminhos agrícolas e rurais;
• Requalificar a EM 623;

Na definição deste conjunto de objectivos estiveram obviamente sempre presentes os
“Factores dependentes” identificados no quadro 1, já que muito do sucesso do Plano Estratégico passa
pela sua mitigação.
Como é natural, todos os objectivos operacionais que estão referenciados no quadro 3 foram
desdobrados em actividades. Estas não serão contudo aqui mencionadas, uma vez que, pelo seu
número, tornariam este documento muito denso.
Alguns destes objectivos operacionais “transformaram-se” posteriormente em projectos de
execução promovidos quer pelo município, quer pela junta de freguesia quer por promotores privados.
Outros estão ainda em carteira.
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3.1 Objectivos operacionais transformados em projectos
Objectivos operacionais
• Requalificar

as

fachadas

dos

tradicionais;

Projecto(s)
edifícios Plano

de

revitalização

e

reabilitação

arquitectónica e urbana dos lugares de Campos e

• Mitigar situações geradoras de impactes Lamalonga – projecto aprovado no âmbito da
visuais negativos;

subacção 7.1 da acção 7 da Medida AGRIS do

• Recuperar edifícios rurais de interesse PO Norte.
colectivo.
Este projecto, já concluído, propôs a requalificação de 26 fachadas (de antigas casas ou
anexos) 13 espigueiros, dois fornos comunitários e um moinho, representando um investimento total
superior a 640 000€. Para além do notório embelezamento urbano que resultou da sua concretização,
foi ainda possível contribuir para a recuperação de edifícios rurais de interesse colectivo, como são os
fornos, os espigueiros e o moinho, que apresentavam já estados de degradação avançados.
Objectivos operacionais

Projecto(s)

• Construir a rede de drenagem e tratamento de Drenagem e tratamento de águas residuais 3ª –
águas residuais.

fase (onde estão incluídas as intervenções de
Campos e Lamalonga) – projecto aprovado na
medida 1.1 do Eixo Prioritário 1 da ON –
Operação Norte – PO Norte

As intervenções definidas para Campos e Lamalonga permitiram disponibilizar, a 360
habitantes o acesso a uma rede de drenagem e tratamento de águas residuais, que contribuiu para o
aumento significativo das condições de salubridade pública local.
Estas duas intervenções perfazem um investimento total de 464 000€. A este valor deverá ser
adicionado o custo associado à construção da Fito-Etar.
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Objectivos operacionais

Projecto(s)

• Promover a instalação de novas unidades de Foram apresentados, por promotores privados, 8
projectos à iniciativa comunitária LEADER +,

TER;

• Promover novas actividades nas áreas do destinados à reconversão de 10 edifícios em
comércio, restauração e artesanato;

unidades de TER, à criação de um restaurante e

• Requalificar os estabelecimentos comerciais à requalificação de uma antiga mercearia.
locais.
Este conjunto de projectos assume-se como uma alavanca essencial e incontornável na
dinâmica de diversificação de fontes de rendimento dos agregados familiares locais. Ao nível da oferta
de alojamento, as 10 novas unidades de TER representam uma oferta de mais 42 camas, um aumento
de 2100% face à oferta actual. A criação de um restaurante e a requalificação da mercearia, para além
do papel desempenhado autonomamente na lógica global de reforço do sector económico local,
contribuirão também para garantir a sustentabilidade geral do projecto, uma vez que materializam
valências complementares essenciais à oferta de alojamento.
Estes oito projectos corporizam um investimento total que ronda os 900 000€.
Objectivos operacionais
• Requalificar os espaços públicos locais.

Projecto(s)
Requalificação urbana do largo da Igreja de
Campos, projecto apresentado à iniciativa
comunitária LEADER +

A requalificação dos espaços públicos dos dois lugares é essencial à sustentabilidade da
recuperação da rede urbana local na lógica preconizada pelo Plano Estratégico. Este espaço é-o ainda
mais uma vez que se trata da envolvente à igreja. Esta, interpretada no sentido monumental do termo,
foi desde sempre, conjuntamente com o seu adro, o centro social das freguesias. O local de convívio e
de reunião por excelência. Contudo, com o passar dos anos, esta ágora tem perdido importância, por
diversos motivos, pelo que a sua reabilitação reveste-se de especial importância, pela sua centralidade
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geográfica, mas sobretudo pela centralidade religiosa, social e mesmo afectiva. Com este projecto
orçado em 85 384,75€, pretendeu-se dignificar o local mais nobre da aldeia, recentrando aí muitas das
vivências tradicionais.

4 Operacionalização do Plano de revitalização e reabilitação arquitectónica e urbana dos lugares
de Campos e Lamalonga

Como foi referido no ponto “3.1 – Objectivos operacionais transformados em projectos”, o plano
de revitalização e reabilitação arquitectónica e urbana dos lugares de Campos e Lamalonga foi um dos
objectivos operacionais que se transformou em projecto de intervenção, através da aprovação da
candidatura homónima à subacção 7.1 da acção 7 da Medida AGRIS do PO Norte.
Como o património arquitectónico vernáculo tinha sido o pretexto para a elaboração do Plano
estratégico, tornava-se necessário que, no plano de revitalização e reabilitação arquitectónica e urbana
dos lugares de Campos e Lamalonga, os métodos e processos de recuperação a levar a cabo fossem
tecnicamente enquadrados de forma cuidada e rigorosa, sob pena de podermos ter edifícios
recuperados dissonantes do seu enquadramento urbano.
Foram consequentemente elaboradas normas para a recuperação, indicando materiais e
processos, bem como fichas de intervenção para cada edifício, constituídas por peças desenhadas,
medições e orçamentos e memória descritiva relativa às obras a levar a cabo.
A primeira premissa a respeitar era o respeito pela identidade dos edifícios a recuperar, o que
incluía necessariamente a imagem do conjunto, da traça tradicional, de modo que o resultado final
fosse coerente e harmonioso, valorizando os aspectos mais característicos do tipo de construção
tradicional.
A conjugação da natural necessidade de:
1. zelar pela qualidade das requalificações a levar a cabo, garantindo a observância dos critérios
norteadores da intervenção;
2. observar a regulamentação específica desta medida;
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fez com que fosse criada uma equipa técnica para acompanhar o desenvolvimento do projecto. O
campo de intervenção desta equipa ia desde o acompanhamento das obras in locco até ao apoio aos
promotores na tramitação processual.
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4 Resultados

Uma análise aos seis anos que decorreram desde a construção do Plano Estratégico e do
início da operacionalização do Plano de revitalização e reabilitação arquitectónica e urbana dos lugares
de Campos e Lamalonga permite-nos identificar o seguinte conjunto de resultados:
1. a recuperação de uma parte muito significativa do património construído dos dois lugares,
merecendo destaque algumas intervenções que permitiram salvar o objecto da intervenção de
um eminente desaparecimento;
2. a reconquista dos traços de uma personalidade urbana erodida pelo tempo, graças à
requalificação da malha do edificado de Campos e de Lamalonga;
3. a criação das 10 novas unidades de TER, do restaurante e da mercearia, que demonstra uma
aposta forte e séria na diversificação das fontes de receita tradicionais, indiciando à escala
local uma dinâmica de inovação;
4. a recuperação de alguns elementos da arquitectura vernácula que neste contexto importam
também pela natureza identitária que encerram, e.g. os dois fornos comunitários;
5. a criação de dinâmicas e sinergias nos residentes, que se materializaram em recuperação de
alguns edifícios sem o recurso a qualquer tipo de incentivo, bem como ao surgimento de um
novo estabelecimento comercial – uma padaria/pastelaria - também ele inovador no contexto
local;
6. a recuperação dos fornos comunitários suporta um projecto chamado “Escolinha do pão” que
permitiu e permite aos alunos do primeiro ciclo do ensino básico confeccionarem
artesanalmente o seu próprio pão. No ano lectivo 2006/2007 foram 107 alunos contemplados e
em 2007/2008 conta-se já com a participação de 212;
7. a obtenção da classificação de Campos com “Aldeia de Portugal”, em Abril de 2005.
Consideramos contudo que o resultado mais expressivo, a maior vitória alcançada foi a da
mobilização da população, a congregação de esforços em torno da utopia que poderíamos tentar
mudar o destino com as nossas próprias mãos. Pensamos que terá sido este o motivo pelo qual o
projecto foi, em 2007, o vencedor do primeiro prémio para a categoria de “Requalificação urbana” do
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“Concurso Nacional de Boas Práticas para o Desenvolvimento Sustentável”, promovido pela Secretaria
de Estado da Administração Local.
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RESUMO
A economia da cultura é uma área do conhecimento económico relativamente recente e em franca expansão. Na categoria
dos bens culturais intangíveis têm particular relevância as artes do espectáculo ou de representação ao vivo, cuja oferta tem
aumentado, nos últimos anos, mesmo em territórios de baixa densidade. Independentemente do local e da forma
organizacional das instituições que oferecem os bens culturais, o elemento crucial para a sua sobrevivência é a existência
de clientes, isto é, de audiências ou públicos, pois sem estes não conseguem alcançar a missão, nem gerar receitas de
bilheteira e muito dificilmente obter apoios públicos e privados. O principal objectivo desta comunicação é indagar da
influência de variáveis relacionadas com o perfil social e económico no conhecimento da existência do Teatro de Vila Real,
na presença e na frequência de artes do espectáculo. Para o efeito são estimados modelos microeconométricos de escolha
discreta, tendo por base dados recolhidos por inquérito telefónico a uma amostra de 1.000 indivíduos com mais de 16 anos
residentes na área de influência do Teatro. Das estimações microeconométricas resulta que um aumento de audiência de
artes performativas envolve, de forma acentuada, a elevação do nível educacional e a oferta de um serviço de proximidade.

Palavras-chave: Cultura, artes de espectáculo, participação, microeconomia.
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1. Introdução
Na linha do que sucede noutros países, também em Portugal, apesar do crescente apoio público, quer pelo Estado central,
quer pelas autarquias, continuam a subsistir grandes disparidades entre grupos sociais e mesmo regiões. Desde há
quarenta anos, e consequência do trabalho pioneiro de Baumol e Bowen (1966), que a evidência empírica indica que a
audiência das artes performativas tem rendimentos superiores, é mais educada, com um estatuto social acima da média e
que tanto a oferta como a procura culturais são mais intensas em áreas urbanas de elevada densidade.
Sustentados na nova teoria da escolha do consumidor, Stigler e Becker (1977) sugerem que a satisfação pessoal resultante
do consumo de artes depende não apenas do preço, do rendimento e do gosto, mas também de factores como a
experiência artística anterior, o conhecimento de artes, a educação e o background familiar. Por outras palavras, quanto
maior for a experiência e a familiaridade dos indivíduos com as artes, maior será o grau de satisfação resultante de certo
nível de consumo deste bem.

No caso português e no capítulo dos Teatros, Cine-Teatros e Espaços Culturais, devido ao forte
investimento público, o panorama da oferta cultural de muitas vilas e cidades, tem vindo a mudar,
contrariando a forte tendência de concentração de equipamentos, serviços e operadores culturais nos
grandes centros urbanos, particularmente em Lisboa e, em menor grau, no Porto (Fortuna et al., 1999).
Assim, surgiram, em momentos diferentes, infra-estruturas culturais nas principais cidades do País,
sendo um dos casos o Teatro de Vila Real (TVR).
O TVR teve abertura oficial em Março de 2004, ocupa uma área de 9.600 metros quadrados, repartidos
por um conjunto de espaços diversificados, desde os auditórios (grande, pequeno e exterior), ludoteca,
café-concerto, galeria-bar, foyer, sala de exposições, sala de ensaios e loja. Os espectáculos das
diversas áreas artísticas (teatro, música, dança, ópera) são realizados nos Auditórios. No café-concerto
são apresentados, maioritariamente, espectáculos musicais.
A abertura do TVR veio criar oportunidades para uma nova centralidade na cidade e na região. O
Teatro transformou-se, neste curto período de tempo, um espaço público de encontro social ou, usando
as palavras de Fortuna (1999), um “lugar de expressão pública da vida social”. De certa forma, o Teatro
passou a ser, também, um ingrediente importante na construção da identidade da cidade, da autoestima colectiva dos seus habitantes e da sua projecção externa”.
Criadas as infra-estruturas culturais, a questão imediata que se coloca diz respeito à atracção de
audiências ou públicos. É neste contexto que se enquadra a investigação descrita neste artigo, com a
qual, através da estimação de modelos microeconométricos, se pretende explicar diferenças de
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comportamento dos actuais e potenciais utilizadores do TVR, reflectidas em variáveis que vão do
simples conhecimento da existência da infra-estrutura cultural à participação em artes performativas,
em função de características sociais e económicas individuais.
A comunicação

está organizada como se segue: na seccção 2 faz-se a articulação entre

desenvolvimento regional e participação cultural; na secção 3 apresenta-se o modelo, os dados e os
resultados; e, finalmente, na secção 4 apresentam-se algumas notas finais.

2. Desenvolvimento regional e participação cultural
A União Europeia (UE) estabeleceu a meta ambiciosa de, até 2010, tornar a UE na economia baseada no
conhecimento mais dinâmica e competitiva do mundo, capaz de garantir um crescimento económico sustentável,
com mais e melhores empregos, e com maior coesão social. Tal objectivo deu lugar à chamada Estratégia ou
Agenda de Lisboa.
Dentro da economia do conhecimento e do alcance de um desenvolvimento económico e social equilibrado, a
UE assumiu que o sector cultural e criativo tem um papel fulcral, através de impulsos positivos no crescimento
económico, na competitividade, em mais e melhores empregos e na inovação, na linha do assumido pela
Organização para Cooperação e Desenvolvimento Económico (OECD, 2005).
A utilização do património cultural e do capital cultural, isto é, da cultura, como recurso e factor de
desenvolvimento, gera inúmeras perguntas, como: que políticas e estratégias culturais contribuem para a
competitividade dos territórios e para um desenvolvimento sustentável? Qual o impacte da globalização na
formulação de políticas culturais nacionais, regionais e locais? Quais as características essenciais de projectos
culturais sustentáveis? A resposta a este conjunto complexo de questões tem sempre subjacente o papel dos
consumidores, isto é, dos públicos da cultura e da concomitante intervenção pública.
A intervenção pública está relacionada com a forma como os agentes económicos e os governos se organizam
em torno da produção/venda e consumo/compra do produto artes, ou seja, como lidam com eventuais fricções
de mercado. Economicamente, estas fricções traduzem-se nos chamados custos de transacção2, sendo o

2

Este conceito foi introduzido de forma seminal por Coase (1988: 6), ao relevar: “In order to
carry out a market transaction it is necessary to discover who it is that one wishes to deal
with, to inform people that one wishes to deal and on what terms, to conduct negotiations
leading up to a bargain, to draw up the contract, to undertake the inspection needed to
make sure that the terms of contracts are being observed, and so on”.
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reconhecimento destes a base do moderno estudo económico das instituições e da própria intervenção pública
(Rushton, 2003).
Relativamente às instituições que operam no mercado, elas podem ser de carácter público ou privado e, dentro
deste último, do tipo lucrativo ou não lucrativo (no sentido em que não são distribuídos lucros pelos detentores
do capital). A lição proporcionada pelos custos de transacção é que não há uma resposta clara sobre a forma
organizacional que melhor se ajusta à provisão de bens e serviços culturais, uma vez o valor dos custos de
transacção variar com o tipo e variedade de preferências dos consumidores e com a própria tecnologia de
produção.
Independentemente da forma organizacional das instituições que oferecem os produtos ou os serviços culturais,
o elemento determinante para a sua sobrevivência é a existência de clientes, isto é, de audiências ou públicos,
pois sem estes não conseguem alcançar a sua missão, não sendo possível gerar receitas de bilheteira e sendo
muito difícil obter apoios públicos ou privados (Escaleira, 2001).
Na captação de novos públicos e na fidelização dos existentes é obrigatório assumir que, nas duas últimas
décadas, devido ao crescimento exponencial das tecnologias de informação e comunicação, houve mudanças
significativas no estilo de vida das pessoas, nos gostos3, nas atitudes, nos processos de participação e, até, nas
próprias formas de compra dos bilhetes (Bernestein, 2007). Estas mudanças exigem que as organizações
culturais coloquem grande ênfase no relacionamento com as audiências, ouvindo-as e respondendo às suas
necessidades e preferências, actuais e futuras.
O alcance deste último objectivo implica que as organizações estabeleçam as suas ofertas com base em planos
e estratégias coerentes com as suas missões, artística e pública. Neste sentido, devem conceber e executar
planos de marketing, o que implica fazer pesquisa de mercado, percepcionar o mercado alvo, construir uma
marca identificadora, desenhar a oferta conforme o segmento de mercado, utilizar novas tecnologias de
comunicação e prestar os serviços mais adequados a cada segmento de mercado.
A apresentação de arte com qualidade tem de ser sempre o principal objectivo, sendo uma condição essencial
para que as organizações concretizem a sua missão. Todavia, o fim último da experiência artística é a
comunicação entre os artistas e o público. Sem audiências não há justificação para as artes e para os artistas.
Um marketing efectivo é um pré-requisito absoluto para o sucesso e, para ter um constante sucesso, os gestores

3

Por exemplo, como o ensino das artes tem sido descurado nos programas formais do
ensino (básico, secundário e mesmo universitário), há um receio de que as gerações mais
novas sejam incapazes de preencher a lacuna resultante da diminuição de gerações
adultas, consequência de uma mudança inter-geracional de gostos culturais.
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devem monitorar continuamente a envolvente e ter em atenção as alterações nas preferências dos mercados
actuais e potenciais.
O cerne do marketing deve ser o cliente, o que não significa que o director artístico de uma sinfonia, ópera,
companhia de dança ou teatro comprometa os seus objectivos e integridade artística. Deve, sim, criar uma
experiência total que torne a produção mais acessível, desfrutável, mais conveniente e ajustável ao estilo de vida
das pessoas. No entanto, tem de ter sempre em mente que também pode influenciar o comportamento do
consumidor, para o que é imprescindível percebê-lo. Para tal é essencial obter respostas para questões do tipo:
Quem são os clientes? Que características têm? O que valorizam? Como pode ser criado mais valor para o
cliente?
Para instituições que se encontram na fase inicial do seu ciclo de vida, como é o caso do TVR, é particularmente
importante ter uma percepção da sua penetração no mercado, isto é, saber se é conhecido na sua área de
influência, por quem e em que grau, tanto ao nível das infra-estrutura físicas e equipamentos, como dos produtos
e serviços que oferece, em especial das artes performativas. Tendo em mente um processo sequencial, é
relevante conhecer e saber da influência das características sociais e económicas das pessoas no percurso que
vai do simples conhecimento e presença na infra-estrutura cultural à participação efectiva nos bens culturais
oferecidos. São estas as hipóteses de partida para a modelação econométrica contida na secção seguinte e
aplicada ao TVR.

3. Modelo, dados e resultados
3.1 Modelo
A informação colhida (1.000 observações), em 2007, para o trabalho “Teatro de Vila Real 2007 – Visão dos
Residentes na Região” (Rebelo et al., 2007) contém, entre outra, informação diocotómica sobre as variáveis
“Conhecimento do TVR”, “Presença no TVR”, “Frequência de Artes Performativas (Teatro, Dança e Música)” e
“Participação em Espectáculos de Café-Concerto”, assim como sobre as propriedades sócio-económicas4 de
cada um dos respondentes. O Quadro 1 inclui informação estatística sobre as variáveis consideradas na
modelação econométrica.

4

Borgonovi (2004) contém uma descrição pormenorizada, incluindo revisão da literatura,
sobre a influência das variáveis socio-económicas na audiência em artes performativas.
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Quadro 1 – Variáveis utilizadas nos modelos econométricos
Variável

Descrição

Nº de

Incidência/

1

Observações

Variáveis Dependentes
Conhecimento

= 1 se já ouviu falar; 0 se não

633

Todos/1.000

Presença

= 1 se já lá esteve; 0 se não

254

Todos/1.000

Teatro

= 1 se frequentou teatro; 0 se não

140

Todos/1.000

Dança

= 1 se frequentou dança; 0 se não

77

Todos/1.000

Música

= 1 se frequentou música; 0 se não

132

Todos/1.000

Café-concerto

= 1 se participou em espectáculo de café-concerto; 0 se não

92

Todos/1.000

Frequência

= 1 se frequência de conjunto de espectáculos positiva; 0 se não

206

Todos/1.000

Variáveis Explicativas
X1 – Género

= 1 se masculino; 0 se não

480

Todos/1.000

X2 – Crianças

= 1 existem crianças até 12 anos; 0 se não

288

Todos/1.000

X3 – Idade

= 1 se 16-18 anos; 2 se 19-25 anos; 3 se 26-40 anos; 4 se 41-65

Todos/1.000

anos; 5 se mais de 66 anos
X4 – Estudante

= 1 se não estudante; 0 se estudante

888

Todos/1.000

X4a – Tipo de trabalhador

= 1 se trabalhador por conta própria; 0 se não

146

Todos/1.000

X5 – Classificação

= 1 se quadro superior ou especialista das profissões

99

Todos/1.000

profissional

intelectuais e científicas; 0 se não

X6 – Grau de instrução

= 1 nenhum grau de instrução; 2 se educação primária; 3 se

Todos/1.000

preparatória; (…); 9 se mestrado ou doutoramento
X7 – Internet

= 1 se tem acesso à Internet; 0 se não

418

Todos/1.000

X8 – Frequência de

= 1 se frequenta espectáculos noutros locais; 0 se não

275

Todos/1.000

espectáculos
X9 – Distância à residência

Distância (km) entre a sede do concelho de residência e Vila

Todos/1.000

Real
Considerando que a principal questão a resolver é saber se qualquer uma das variáveis explicativas (X) referidas no Quadro
1 tem influência sobre o conhecimento, presença ou participação em actividades (variável dependente – Y ) , então o
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problema tem de ser equacionado através de um modelo de resposta categórica (Y = 1 ou Y = 0), mais especificamente no
contexto dos modelos probit ou logit (Greene, 2003)5, em que:
Prob (Y = 1) = F(X, β)

(1)

Prob (Y = 0) = 1 - F(X, β)

(2)

O conjunto de parâmetros β reflecte o impacte de alterações de X na probabilidade de Y ocorrer, não
quantificando, no entanto, de forma directa o efeito marginal, como acontece nos modelos lineares.
Neste trabalho, apresentamos os resultados inerentes à estimação do modelo probit6, no qual:
Prob (Y = 1) = Φ(β´X)

(3)

Representando Φ(.) a distribuição normal reduzida.
3.2 Dados
Os dados utilizados neste trabalho foram recolhidos por entrevista telefónica7. O universo de amostragem foi
constituído pelos indivíduos com 16 ou mais anos, residentes em lares com número de telefone inscrito na rede
fixa e nos concelhos incluídos na área geográfica de influência do TVR. A amostra inquirida incluiu 1.000
indivíduos, que foram seleccionados pelo método das quotas, aplicado em duas etapas. Primeiramente, foram
impostas quotas por concelho, utilizando-se depois, na selecção dos indivíduos dentro do respectivo lar, quotas
cruzadas por género e grupo etário. As quotas foram construídas com base nos dados do último recenseamento
da população do INE para as três variáveis referidas (INE, 2001). O objectivo da opção pela amostragem por
quotas foi obter-se uma amostra representativa do universo de amostragem.
Os 1.000 inquéritos realizados foram distribuídos pelos vários concelhos de acordo com a proporção que a
população residente em cada concelho representava no total da população da área de influência do TVR. O
Quadro 2 mostra a distribuição da amostra pelos vários concelhos, em percentagem e número de indivíduos,
bem como o respectivo erro amostral mensurável máximo a um nível de confiança (NC) de 95%.

5

6

7

A principal diferença entre ambos assenta na função assumida para a distribuição de
probabilidade, a normal (probit) ou a logística (logit). Ainda que o valor dos coeficientes
tenha interpretação diferente, ambos os modelos permitem idênticas conclusões.
O modelo logit foi também estimado, proporcionando, de acordo com o expectável,
resultados muito idênticos ao do probit, motivo pelo qual apresentamos apenas os
resultados inerentes a este último.
As entrevistas telefónicas são substancialmente mais vantajosas para a administração de
questionários breves e simples porque, para além de serem muito mais baratas em
relação às entrevistas pessoais, facilitam a obtenção de respostas estandardizadas
(Lavrakas, 1998).
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Quadro 2 – Distribuição da amostra pelos concelhos da área de influência do TVR
Concelhos

População
Residente

Percentagem na
amostra (%)

Nº indivíduos na

Erro Máximo (%) (NC

amostra

a 95%)

Alijó

14.320

5,9

59

12,8

Chaves

46.667

18,0

180

7,3

Lamego

28.081

11,6

116

9,1

Mesão Frio

4.926

2,0

20

21,7

Mirandela

25.819

10,6

106

9,5

6.752

2,8

28

18,6

18.832

7,8

78

11,1

Sabrosa

7.032

2,9

29

18,2

Santa Marta de Penaguião

8.569

3,5

35

16,5

Valpaços

19.512

8,0

80

10,9

Vila Pouca de Aguiar

14.998

6,2

62

12,5

Vila Real

49.957

20,6

207

6,8

TOTAL

245.465

100,0

1.000

3,1

Murça
Peso da Régua

Fonte: Rebelo et al. (2007: 33).

A selecção desta amostra tem associado um erro amostral de 3,1%, ou seja, corresponde a um grau de precisão
aceitável para a análise da informação relativa à população residente na área de influência do TVR.
Numa segunda etapa, a amostragem consistiu em seleccionar os lares a contactar em cada um dos concelhos.
Para esse efeito, foram aplicadas quotas cruzadas por género e grupo etário, de acordo com as proporções
apresentadas por estas variáveis, em cada um dos concelhos amostrados, nos Censos de 2001 (INE, 2001). O
Quadro 3 mostra a distribuição dos inquiridos na amostra total, por género e grupo etário.
A escolha do entrevistado em cada sub-amostra, por género e grupo etário, foi sempre feita de forma aleatória,
para cada um dos vários concelhos. A selecção dos lares a inquirir em cada concelho foi igualmente feita de
forma aleatória.
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Quadro 3 – Distribuição da amostra por género e grupo etário
Nº de Inquiridos

%

Género
Feminino

520

52,0

Masculino

480

48,0

1.000

100,0

16 a 18 anos

85

8,5

19 a 25 anos

87

8,7

26 a 40 anos

240

24,0

41 a 65 anos

364

36,4

66 ou mais anos

224

22,4

1.000

100,0

Total
Grupo Etário

Total
Fonte: Rebelo et al. (2007: 34).

Os Mapas 1 e 2 permitem ver a distribuição espacial8 do conhecimento e frequência do TVR, sendo clara a
cimeira de Vila Real, assim como as continuidades e as descontinuidades na distribuição dos conhecedores e
frequentadores no espaço em seu redor. Genericamente, ambas as variáveis diminuem à medida que a
distância aumenta, parecendo haver forças centrífugas que dificultam o acesso à infra-estrutura cultural.

8

A distância entre o concelho de residência e Vila Real é a única variável puramente
quantitativa considerada no modelo, tendo um mínimo de 0 km, um máximo de 80 km,
uma média de 46,6 Km e um coeficiente de variação de 73,9%.
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Fonte: Rebelo et al. (2007: 38).

Mapa 1 – Distribuição espacial do conhecimento do TVR
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Fonte: Rebelo et al. (2007: 38).

Mapa 2 – Distribuição espacial da frequência do TVR
3.3 Resultados
Quadro 4 – Resultados das estimações do modelo Probit
Conhec.

Presença

Teatro

Dança

Música

-0,27

-1,14*

-2,11*

-1,12

-0,84*

-0,84*

-0,83*

(-1,11)

(-4,19)

(-5,63)

(-3,48)

(-2,29)

(-2,29)

(-2,90)

0,16**

0,06

-0,20

0,09

0,05

-0,01

-0,19

(1,73)

(0,55)

(-1,59)

(0,60)

(0,37)

(-0,08)

(-1,59)

0,07

0,20

-0,01

0,05

-0,10

-0,38*

0,09

(0,64)

(1,56)

(-0,10)

(0,16)

(-0,70)

(-2,21)

(0,71)

0,00

0,00

0,00

0,00

-0,00

-0,02*

-0,00

(0,80)

(0,68)

(1,15)

(0,77)

(-1,31)

(-3,95)

(-0,84)

0,11

-0,06

-0,19

0,24

0,19

0,49*

0,00

(0,63)

(-0,31)

(-0,92)

(0,90)

(0,86)

(1,98)

(0,00)

X4a – Tipo de

0,15

-0,20

-0,11

-1,20*

-0,51*

-0,15

-0,23

trabalhador

(1,24)

(-1,36)

(-0,66)

(-2,76)

(-2,18)

(-0,60)

(-1,43)

X5 – Classificação

-0,26

-0,07

0,32**

0,22

0,04

0,10

0,16

Profissional

(-1,25)

(-0,34)

(1,64)

(1,01)

(0,19)

(0,44)

(0,81)

X6 – Grau de

0,22*

0,23*

0,13*

0,13*

0,16*

0,18*

0,19*

instrução

(6,87)

(6,70)

(3,52)

(2,72)

(3,90)

(3,45)

(4,25)

X7 – Acesso a

0,11

0,36*

0,38*

0,25

0,18

0,04

0,34*

Internet

(0,90)

(2,39)

(2,16)

(1,19)

(0,97)

(0,19)

(2,12)

X8 – Frequência de

0,16

0,15

0,24**

0,25

0,21

0,13

0,21**

espectáculos

(1,41)

(1,25)

(1,84)

(1,59)

(1,52)

(0,83)

(1,63)

X9 – Distância à

-0,02*

-0,04*

-0,03*

-0,03*

-0,04*

-0,04*

-0,04*

residência

(-9,35)

(-13,63)

(-10,12)

(-7,32)

(10,10)

(-8,58)

(-12,63)

Qui-quadrado

252,8

464,2

265,7

167,4

291,3

250,2

414,30

(nível de signif.)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

Constante
X1 – Género
X2 – Crianças
X3 – Idade
X4 – Estudante

Café-conc. Frequência

Estatística t de Student entre parênteses, à excepção do valor inerente à estatística Qui-quadrado; * e ** parâmetro
significativo a 5% e 10%, respectivamente.
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O Quadro 4 contém os resultados das estimações do modelo probit para as diferentes variáveis dependentes.
Cada um das sete especificações apresenta significância global (o qui-quadrado tem um valor elevado), ainda
que, em cada uma delas, a maioria dos parâmetros seja individualmente não significativa, face aos valores da
estatística t de Student.
Face ao sinal e significância dos respectivos parâmetros, podemos inferir que a diferença de género não diferencia a
participação nas artes, ainda que os indivíduos masculinos tenham um diferencial positivo sobre o conhecimento do TVR.
A existência de filhos em idade escolar parece não constituir problema na participação, à excepção dos espectáculos no
café-concerto, para os quais ter crianças exerce um efeito negativo na participação nos mesmos.
Quando comparados com as outras categorias de inquiridos, os estudantes apenas têm uma influência diferenciada e
positiva no caso dos espectáculos no café-concerto, pois nas restantes actividades o parâmetro é estatisticamente não
significativo. Este resultado indica que o TVR não tem conseguido audiências nas artes do espectáculo com predominância
de estudantes, apesar do elevado peso da população estudantil na cidade de Vila Real, devido à presença da Universidade
de Trás-os-Montes e Alto Douro.
Ainda que o coeficiente associado à variável “trabalhador por conta própria” seja negativo em todas as actividades de
participação, apenas é estatisticamente significativo na dança e na música, ou seja, a probabilidade desta categoria de
trabalhadores participar nestes eventos é inferior à das restantes categorias.
O facto de o participante ter uma profissão de nível superior apenas afecta a participação na actividade teatro, não sendo os
restantes coeficientes estatisticamente significativos.
Quanto à educação, não há qualquer dúvida que quanto maior o nível educacional, maior o interesse e assistência a
actividades artísticas. Este resultado indica que educação formal e participação nas artes estão relacionadas.
Os participantes com acesso à Internet apenas se diferenciam, positivamente, na presença, na frequência da totalidade das
actividades culturais e, em termos de actividade isolada, nos espectáculos de teatro.
Apesar da variável “frequência de espectáculos noutros locais” reflectir, a priori, uma experiência cultural diversificada, no
caso do TVR, a mesma apenas tem uma influência positiva (coeficiente significativo a 10%) na assistência a peças de teatro
e na frequência do conjunto das actividades culturais.
O sinal e a significância dos coeficientes inerentes à variável “distância entre a sede do concelho de residência e Vila Real”
indicam, de forma clara, que quanto mais afastada está a oferta cultural, menor a participação, confirmando a convicção de
que a oferta de actividades culturais representa indubitavelmente um serviço de proximidade, em que os custos, directos e
indirectos, de deslocação devem ser necessariamente baixos.
Em síntese, tendo por referência as 1.000 pessoas inquiridas, à excepção das variáveis relacionadas com o nível
educacional e necessidade de deslocação, que têm resultados claros e coerentes com o expectável, a maioria das
restantes variáveis socio-económicas não influencia, de modo sistemático, a participação nas actividades culturais do TVR.
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4. Notas finais
Quem conhece e participa nas actividades do TVR? Foi esta a questão de partida deste estudo. A
resposta é clara: na área de influência definida, composta pelo concelho de Vila Real e por 11 outros
concelhos situados em seu redor, 63,5 % da população com 16 ou mais anos já ouviu falar do TVR, um
número que é significativo, atendendo ao seu curto período de funcionamento. No concelho de Vila
Real este valor é esmagador, traduzindo a elevada notoriedade deste espaço cultural público junto da
sua população. Passando do conhecimento para a frequência as percentagens reduzem-se,
verificando-se que 40% dos conhecedores já estiveram no Teatro. Não restam dúvidas de que o
conhecimento do TVR diminui à medida que nos afastamos de Vila Real.
Quando passamos do conhecimento para a frequência do TVR, mesmo que esta se traduza numa
simples visita ou ida ao café-concerto, os resultados, no essencial, não se alteram significativamente: a
frequência diminui com a distância, sendo porém maiores as diferenças entre Vila Real e os restantes
concelhos.
Relativamente ao perfil socio-económico dos inquiridos, as conclusões são claras e não divergem muito
das obtidas noutros estudos sobre a economia da cultura (e.g., Borgonovi, 2004), em especial das
artes de representação ao vivo: (1) o género não se traduz em diferenças relevantes na frequência de
espectáculos no TVR, ainda que os homens apresentem um conhecimento superior da existência do
Teatro; (2) a maioria dos inquiridos não tem crianças com menos de 12 anos no agregado familiar, mas
os que têm apresentam níveis de frequência pouco diferentes; (3) o nível de conhecimento é mais
elevado entre os que têm idade compreendida entre os 19 e os 40 anos e o público dominante é
constituído por adultos em idade activa; (4) são os trabalhadores por conta de outrem, os reformados e
os estudantes que mais frequentam o TVR; (5) do ponto de vista profissional, os mais conhecedores e
frequentadores são os quadros superiores e funcionários administrativos e dos serviços; (6) os mais
conhecedores e os que mais frequentam têm um nível de escolaridade superior; (7) a maioria dos que
conhecem e frequentam o TVR tem acesso à internet, sendo o fosso entre os que têm e não têm
acesso substancialmente maior no caso dos que frequentam.
Quando se procura averiguar o impacte das propriedades socio-económicas na decisão de participar
em actividades culturais específicas promovidas pelo TVR verifica-se que as variáveis determinantes
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são, sobretudo, o nível educacional e a distância que é necessário percorrer. Ou seja, um aumento de
audiência de artes performativas envolve, de forma acentuada, a elevação do nível educacional e a
oferta de um serviço de proximidade.
Perante a análise dos dados recolhidos na inquirição e os resultados econométricos é possível extrair
algumas orientações que podem ajudar a consolidar o projecto de marketing do TVR e a alcançar
plenamente a sua ambição, enquanto grande espaço cultural com elevado contributo para o
desenvolvimento regional. Entre elas sublinhamos: (1) a importância de medidas que visem alargar o
conhecimento sobre o TVR fora do seu concelho, para que passe a ter uma notoriedade vincadamente
regional, e não apenas local, e assim atrair públicos já formados; (2) a necessidade de uma estratégia
de consolidação de públicos e de atracção de novos frequentadores, com uma atenção particular aos
mais jovens; e (3) a importância do aprofundamento do trabalho em rede e parceria com instituições
culturais e educativas do espaço regional (e não só), criando escala e complementaridades,
despertando o interesse pela fruição e criação culturais e promovendo eventos que permitam satisfazêlo. Em síntese, uma estratégia apurada de marketing, mais e melhor trabalho em rede e parceria e uma
acção educativa intensificada parecem ser os três pilares centrais do programa a realizar futuramente.
Na linha do pensamento hoje corrente na Europa, a reflexão a realizar futuramente sobre os efeitos
socio-económicos do TVR não poderá deixar de destacar as relações sinérgicas entre a cultura, o
conhecimento e o desenvolvimento económico, e o potencial que estas encerram para a inovação e
promoção de actividades e serviços criativos e de valor acrescentado, capazes de gerar efeitos de
spillover. Esta lógica é bem sublinhada na visão estratégica para a Região Norte 2015, quando se
afirma que “À cultura é reconhecido um papel importante na produção de identidades e sociabilidades,
na produção de novas lógicas de inovação, mudança e competitividade” (CCDRN, 2006: 44).
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MAPEANDO O PATRIMÔNIO REGIONAL DO ESTADO DE MINAS
GERAIS:
ATLAS DIGITAL DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DE MINAS GERAIS
INSCRITOS NOS LIVROS DO TOMBO DO INSTITUTO DO PATRIMÔNIO
HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL – IPHAN.
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O Estado de Minas Gerais, no Brasil, possui um dos mais significativos conjuntos de bens tombados
pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, que é responsável por sua proteção e
conservação.
A elaboração de um Atlas Digital atualizado do acervo histórico e cultural de Minas Gerais vem
possibilitar, aos diversos setores da comunidade, o conhecimento da herança cultural do Estado, por meio de
uma leitura visual e interativa dos itens tombados, apresentados na forma de mapas, fotografias, desenhos e
documentos específicos. As informações nele contidas propiciam uma avaliação permanente das condições
físicas desse patrimônio, com o propósito de protegê-lo e divulgá-lo. Além disso, o Atlas Digital caracteriza-se
por incomum abrangência, reunindo conhecimentos de diversas áreas como a Geografia, a História, a
Arqueologia, a Sociologia, a Política, a Arquitetura e as Artes Plásticas, entre outras, o que enriquece seu
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conteúdo. Para que as informações acerca dos bens tombados pelo IPHAN em Minas Gerais apresentassem o
maior detalhamento possível, foram empregadas técnicas de imagens digitais utilizando-se os Sistemas de
Informações Geográficas (GIS), associados à técnica de hipertexto na recuperação de dados descritivos e
documentos históricos.
Objetivos
A elaboração de um Atlas Digital atualizado do acervo histórico e cultural de Minas Gerais possibilita, aos
diversos setores da comunidade, o conhecimento da herança cultural do Estado, por meio de uma leitura visual
e interativa dos itens tombados, que são apresentados em mapas, fotografias, desenhos e documentos
específicos. Tais informações propiciam uma avaliação permanente das condições físicas desse patrimônio,
com o propósito de protegê-lo e divulgá-lo. Além desses aspectos, o Atlas Digital caracteriza-se por seu caráter
abrangente, uma vez que reúne o conhecimento de diversas áreas como a Geografia, a História, a Arqueologia,
a Sociologia, a Política, a Arquitetura e as Artes Plásticas, entre outras, o que torna mais rico o teor de suas
informações.
Justificativa
Minas Gerais, como reflexo da importância do Estado e de seu patrimônio histórico e cultural no cenário
nacional, possui um dos mais significativos conjuntos de bens tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional – IPHAN, que é responsável por sua proteção e conservação.
Em vista disso e objetivando atender, dentre outras, a determinação da Constituição Federal de 1988, no que
tange à proteção do patrimônio cultural brasileiro, surgiu o projeto de elaboração de um Atlas Digital, como meio
de divulgação de informações relacionadas ao tema, envolvendo monumentos que representam mais de 300
anos da história de Minas Gerais.
Para que as informações acerca dos bens tombados pelo IPHAN em Minas Gerais apresentassem o maior
detalhamento possível, foram empregadas imagens digitais utilizando-se Sistemas de Informações Geográficas
(GIS) associados à técnica de hipertexto na recuperação de textos descritivos e documentos históricos.
A utilização desses recursos torna possível apresentar, pela primeira vez, informações sobre os 219 bens
distribuídos por 47 municípios mineiros, com imagens panorâmicas mais justas e precisas, reunidas na forma de
mapas temáticos.
Visando suprir a ausência de uma publicação que apresentasse o patrimônio histórico e artístico mineiro sob a
forma de um Atlas, esse projeto configura-se, ainda, como instrumento de divulgação de fácil consulta,
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possibilitando, pela abrangência de seu conteúdo, que grande número de pessoas conheça o que é inerente à
sua formação, desde o passado mais remoto ao mais recente, tornando-as mais conscientes da importância de
se preservar sua história.
Além dos aspectos abordados, o Atlas Digital é um instrumento útil para pesquisadores especialistas de diversas
áreas, contribuindo para uma maior valorização e uma melhor divulgação de bens tombados no Estado de Minas
Gerais. Com isso, torna-se fator relevante na área de turismo e, ainda, cumpre seu papel no âmbito da pesquisa,
atendendo, assim, aos objetivos da FAPEMIG quando financia projetos voltados para a evolução do
conhecimento e o desenvolvimento da economia e do bem estar social.
Estado da Arte
O conhecimento de bens que integram o patrimônio cultural é um passo importante para seu reconhecimento e
sua valorização, apresentando-se como condição imprescindível para que sejam preservados. Portanto, a
utilização de recursos modernos para a visualização desses bens, capazes de disponibilizar grande quantidade
de informações de maneira dinâmica e interativa a estudantes, profissionais, pesquisadores e políticos, torna-se
fundamental para o processo de integração entre a comunidade e sua memória.
Atendendo às atuais demandas no âmbito da comunicação, os Sistemas de Informações Geográficas
apresentam-se como o ambiente ideal ao oferecer inúmeras possibilidades de interface no campo do patrimônio
histórico e artístico. Quando aplicados ao estudo do patrimônio cultural, os GIS permitem congregar, num
mesmo ambiente informatizado, todas as informações pertinentes aos processos de tombamentos, desde textos
e pareceres de análise até documentação fotográfica e mapas em qualquer escala.
Esse mapeamento pode auxiliar a definir as poligonais de tombamento, contribuindo para que o IPHAN se
beneficie diretamente com a utilização do sistema, uma vez que as atividades de proteção do acervo
arquitetônico e urbanístico se encontram comprometidas pela indefinição de limites precisos das áreas
tombadas. Esse fato evidencia-se nas cidades históricas mineiras, que, à exceção de Ouro Preto, Diamantina e
Tiradentes, não apresentam suas delimitações bem definidas.
Ocorrem, ainda, cidades com áreas tombadas integradas aos sítios urbanos, e outras com expressivas
edificações a serem protegidas, que ainda requerem ser inventariadas e mapeadas dentro de conjuntos urbanos
específicos. Podem ser feitas, também, simulações que permitem a visualização completa desses conjuntos,
possibilitando a análise de novas intervenções. Além disso, as áreas de entorno desses conjuntos podem ser
mapeadas, contribuindo para a preservação da paisagem e, assim, impedindo alterações em locais de
significativo valor histórico.
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Diante da relevância dos aspectos acima citados, o Atlas Digital é de grande utilidade para profissionais
envolvidos com a preservação do patrimônio histórico e artístico, considerando-se as informações
pormenorizadas contidas em seu banco de dados e os mapeamentos em escala estadual, regional e urbana,
que podem ser acessados via Internet.
O mapeamento dos bens móveis e imóveis, realizado com o uso de tecnologia digital sofisticada, organiza-se na
forma de vários layers (níveis) de informação, que permitem ao usuário entender o processo de construção
cultural em cortes cronológicos, geográficos e artísticos, individuais ou sobrepostos. Dessa forma, obtém-se um
sistema de informações organizado em função do tempo e do espaço, o que permite a localização precisa da
cada bem ou conjunto tombado.
No que se refere ao banco de dados, a informação alfanumérica está associada às entidades gráficas
estudadas, o que possibilita um outro nível de análise e gestão, além de uma melhor compreensão dos
elementos envolvidos nesses processos. Em vista disso, tornam-se fundamentais dados situados dentro das
áreas envolvidas, tais como proprietários, áreas dos imóveis e principais características físicas, entre outros,
imprescindíveis para o estudo dos monumentos existentes.
Abrangendo a mais completa identificação possível de cada item, a pesquisa pode ser classificada como um
Atlas Digital, acrescido de um dicionário dos bens tombados, podendo ser interpretada, ainda, como um Guia
Geográfico, Histórico e Técnico dos Monumentos do Brasil.
Estrutura do Banco de Dados
O banco de dados do Atlas Digital apóia-se em duas bases, uma cartográfica e outra alfanumérica. A base
cartográfica apresenta uma variedade de temas, que incluem mapas de municípios mineiros, bases cartográficas
municipais e a localização dos bens do acervo e das áreas em questão. Em multimídia, o Atlas apresenta fotos
panorâmicas atuais e antigas de diversos ângulos, bem como plantas originais, dentre outros documentos de
relevância.
A base alfanumérica complementa os documentos anteriormente citados, enriquecendo-os com uma diversidade
de dados quantitativos e qualitativos. Em relação aos aspectos cartográficos, dentre alguns dos dados
especificados, apresentam-se os nomes dos municípios selecionados e de suas respectivas áreas, e o número
de prédios tombados, incluindo-se, ainda, dados específicos das obras tombadas, com textos técnicos e
históricos contendo a descrição minuciosa dos bens.
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Metodologia de Análise em Ambiente GIS
O GIS corresponde a um sistema destinado ao processamento de dados referenciados geograficamente, desde
sua aquisição até a geração de saídas na forma de mapas, relatórios, arquivos e meios magnéticos, dentre
outros, provendo recursos para estocagem, gerenciamento, manipulação e análise.
A informação espacial armazenada num GIS reduz-se a três entidades geométricas possíveis: pontos, linhas e
polígonos, que podem ser mantidos em meio magnético segundo diferentes estruturas de dados espaciais.
Dentre as mais típicas, verificam-se a Vetorial e a Raster, ambas empregadas no Atlas Digital.
Devido a essas características, e pelo fato de a metodologia de análise depender das possibilidades dos
processos disponíveis nos softwares adotados e a serem desenvolvidos, o GIS torna-se o sistema adequado
para atender as necessidades do projeto, cujas informações incluem nome do bem tombado, autor, data de
execução, peculiaridades artísticas, culturais e de conservação e relevância histórica.
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Segmentação dos visitantes culturais de acordo com a fidelização aos
destinos e implicações para o desenvolvimento de destinos turísticos

Celeste Eusébio (celeste.eusebio@ua.pt); Maria João Carneiro (mjcarneiro@ua.pt); Elisabeth Kastenholz
(elisabeth@ua.pt) – Universidade de Aveiro

Resumo
Pretende-se com este estudo segmentar o mercado turístico-cultural em termos da fidelização aos destinos. Esta
segmentação permitirá comparar os visitantes culturais que são fiéis aos destinos com os restantes visitantes
culturais, em termos de perfil sócio-demográfico, comportamento de viagem e imagem do destino. Com base
nesta análise apresentam-se possíveis estratégias de desenvolvimento turístico que podem ser adoptadas para
aumentar a fidelização dos visitantes culturais.
Para a concretização dos objectivos deste estudo, utilizaram-se 8161 questionários aplicados durante o ano de
2004 em várias atracções culturais localizadas em vários países. Para segmentar este mercado utilizou-se a
variável repetição da visita. Para avaliar as diferenças existentes entre os visitantes culturais que são fiéis a um
determinado destino e os restantes visitantes culturais utilizaram-se testes estatísticos de associação (quiquadrado) e de comparação de médias entre dois grupos (testes t).
Os resultados obtidos revelam que os visitantes culturais que repetem a sua visita apresentam diferenças
estatisticamente significativas em relação aos restantes visitantes culturais em termos de perfil sóciodemográfico, comportamento de viagem e imagem do destino.
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1. REVISÃO DA LITERATURA
1.1 Fidelização em turismo
É geralmente aceite que a fidelização do mercado apresenta grandes vantagens para as empresas,
proporcionando uma estabilidade do negócio que resulta em poupanças significativas quando comparada com
estratégias de conquista de novos clientes. A este respeito, Kotler (1997) aponta para estudos que
demonstraram que é cinco vezes mais caro atrair clientes novos do que reter clientes fiéis. Estes últimos, para
além de garantirem um maior volume de vendas (devido à compra repetida do mesmo produto/serviço, bem
como de outros produtos/serviços da empresa), têm tendência para recomendar a empresa (“passa-palavra”
positiva), são menos sensíveis ao preço e menos influenciáveis por acções da concorrência. Rauyruen e Miller
(2007: 22) explicam que a criação de uma base de clientes fiéis não significa somente manter um determinado
número de clientes ao longo do tempo, mas é também [e sobretudo] uma questão de “alimentar as relações com
os clientes no sentido de encorajar a compra futura”. Estes clientes podem até ser considerados parceiros no
desenvolvimento de novos produtos ou na melhoria contínua de produtos existentes, uma vez que podem fazer
sugestões pertinentes enquanto conhecedores experientes dos produtos em causa (Kotler, 1997). Assim, a
literatura do domínio do marketing é consensual relativamente ao papel da fidelização para melhorias
substanciais ao nível da performance empresarial (por exemplo no contexto do mercado organizacional ou
business to business: Rauyruen e Miller, 2007; no campo dos serviços: Heskett et al., 1997; Lee e Cunningham,
2001; e mais recentemente no domínio do e-marketing: Reichheld e Schefter, 2000).
Neste sentido, também os destinos turísticos teriam naturalmente todo o interesse em fidelizar a sua clientela,
numa perspectiva de contribuir para a sustentabilidade do seu desenvolvimento (Kastenholz, 2004), sobretudo
num contexto de uma competição global por uma clientela cada vez mais exigente (Poon, 1993).
No contexto da pesquisa do comportamento do consumidor, o conceito de “fidelidade/ lealdade do cliente”
(“customer loyalty”) pode ser medido de três formas, como Rauyruen e Miller (2007) identificaram numa revisão
da literatura sobre o tema: lealdade comportamental, lealdade em termos de atitude e uma medida compósita de
lealdade do cliente (integrando as duas medidas anteriores). Consequentemente, o conceito de “fidelidade/
lealdade do cliente” é frequentemente medido como “intenção de continuar a comprar o mesmo produto”,
“intenção de comprar mais do mesmo produto” e “compra repetida” (medidas comportamentais) ou através da
“intenção de recomendar o produto a outros” (indicador para avaliar a atitude, reflectindo apoio face ao produto).
Segundo Chen e Gursoy (2001), a medida mais usada na análise da lealdade do mercado turístico é a “visita
repetida” (Oppermann, 1998; Pritchard e Howard, 1997), sendo de natureza comportamental. Há também
estudos que adoptam uma perspectiva mais relacionada com a atitude, através da operacionalização “grau em
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que o destino é percebido como lugar recomendável” (ex: Chen e Gursoy, 2001). Não há consenso sobre qual a
melhor medida. Enquanto o indicador comportamental pode ser considerado de maior relevância para os
responsáveis pelo marketing (apesar das medidas de intenções poderem ser somente indicativas do
comportamento futuro), o indicador em termos de atitude pode ser considerado uma medida válida, na medida
em que as intenções de recomendar podem ser bastante realistas e correspondentes a um efectivo
comportamento futuro, sendo este comportamento igualmente de grande relevância para o marketing do destino.
Por outro lado, qualquer turista poderá tender a sobrestimar a sua vontade de recomendar, quando inquirido
durante a sua estadia no destino. Na presente comunicação a lealdade ao destino foi operacionalizada como o
facto de o turista estar a realizar uma “visita repetida” ao destino, isto é, através de uma medida comportamental.
Dado o interesse em fidelizar turistas para um desenvolvimento mais sustentável do destino, é fundamental
perceber quais as características do segmento de visitantes que permanece leal ao destino. Infelizmente,
segundo Skogland e Siguaw (2004), o conhecimento sobre este fenómeno ainda é reduzido e repleto de
ambiguidade. Na realidade, no contexto do turismo, a procura da novidade tem sido sugerida como uma
motivação turística central (Poon, 1993), que deveria ser particularmente relevante no domínio do turismo
cultural, uma vez que este tipo de turismo visa o alargamento de horizontes. Isto é, teoricamente deveria ser
mais difícil fidelizar turistas culturais. Estudos como os de Cohen (1996) e Plog (1974) demonstram que existem
diferentes tipos de turistas que procuram diferentes graus de novidade versus familiaridade. Plog (1974)
designou os turistas que preferem um maior grau de familiaridade nas suas experiências turísticas como
“psicocêntricos”, que contrastam com os chamados “alocêntricos” - que procuram sobretudo o exótico, a
novidade -. Consequentemente, seria mais fácil fidelizar os turistas “psicocêntricos” e convencê-los a visitar o
destino repetidamente, do que fidelizar os turistas “alocêntricos”. Contudo, será possível identificar turistas
“psicocêntricos” no seio do mercado de turistas culturais? Seja como for, haverá certamente nesse grupo alguns
turistas “médiocêntricos” que, segundo Plog (1974), constituem a maioria do mercado turístico global, e que
procuram um equilíbrio entre novidade e familiaridade, podendo eventualmente regressar ao destino para
experimentar outra faceta diferente da sua oferta complexa ou para aprofundar o conhecimento do mesmo.
Neste contexto, seria efectivamente muito interessante e importante perceber quais os factores que estão na
origem da tendência do turista regressar ao destino anteriormente visitado. A revisão da literatura sobre a
lealdade do turista ao destino revela que a familiaridade com o destino, a satisfação global com o mesmo e o
perfil socio-demográfico do visitante são determinantes potenciais da probabilidade do turista em repetir a sua
visita ao mesmo local/ à mesma região (Ross, 1993; Schroeder, 1996; Baloglu, 1996; Chen e Gursoy, 2001; Lee
e Cunningham, 2001; Skogland e Siguam, 2004; Hernández-Lobato et al., 2006; Kastenholz et al., 2006; Chi e
Qu, 2007).
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Skogland e Siguam (2004), por exemplo, ao analisarem a relação entre a satisfação do hóspede de grandes
hotéis de cidade e a repetição da visita, não verificaram uma correlação forte entre estas variáveis. Contudo, o
estudo realizado por Petrick e Sirakaya (2004) sobre o mercado de turistas numa viagem de cruzeiro mostrou
que a lealdade desses turistas em relação ao produto em questão estava significativamente relacionada com a
satisfação com a experiência passada. Contudo, estes estudos enfatizaram a lealdade do visitante perante o
serviço turístico e não perante o destino. Alguns autores analisaram a lealdade perante o destino através de um
modelo causal, identificando relações significativas entre as variáveis imagem, satisfação e lealdade
(Hernández-Lobato et al., 2006; Chi e Qu, 2007). O constructo central de “satisfação” foi confirmado como factor
determinante da lealdade ao destino, tanto enquanto variável holística (“overall satisfaction”) (Skogland e
Siguaw, 2004; Petrick e Sirakaya, 2004; Yoon e Uysal, 2005, Kastenholz et al., 2006; Chi e Qu, 2007), como
enquanto variável medida por vários atributos que reflectem diversas facetas da satisfação com a experiência
turística associadas às respectivas dimensões da imagem do destino (Kastenholz et al., 2006; Chi e Qu, 2007).
Chen e Gursoy (2001) investigaram a potencial ligação entre a lealdade perante o destino turístico e preferências
por determinado tipo de experiências e contextos de viagens. Estes autores confirmaram o impacto determinante
de três tipos de benefícios procurados na lealdade ao destino, a saber: o interesse em experiências culturais
diferentes, a preocupação com a segurança e a procura de um transporte conveniente.
Poucos estudos analisaram a relação entre o perfil socio-demográfico do turista (nível de educação, idade, sexo)
e a lealdade ao destino, sendo os resultados não conclusivos (Kastenholz et al., 2006). Variáveis relacionadas
com o contexto da viagem, tais como a motivação da viagem ou a familiaridade com o destino foram
identificados como determinantes para a lealdade ao destino. Yoon e Uysal (2005), por exemplo, encontraram
uma correlação muito positiva entre motivações push e lealdade ao destino. Kastenholz et al. (2006), por outro
lado, revelaram uma correlação positiva muito forte entre a familiaridade do turista com o destino rural Norte de
Portugal (adquirida via experiência passada) e a probabilidade de regressar no futuro ao destino.
O presente estudo procura contribuir para uma melhor compreensão do fenómeno, através de uma análise
bivariada que permite identificar as diferenças existentes entre os visitantes que são leais ao destino e aqueles
que estão a visitar o destino pela primeira vez. Outro contributo do nosso estudo será uma compreensão do
fenómeno particularmente no contexto específico do turismo cultural.
2.2 – Turismo cultural
O mercado de turistas culturais apresenta-se actualmente como um dos mercados mais dinâmicos, com níveis
de crescimento na ordem dos 10% em termos de chegadas de turistas internacionais em todo o mundo (WTO,
2001a,b). A importância deste mercado justifica um interesse particular na obtenção de informação sobre as
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suas características, comportamentos e motivações. É neste contexto que a associação internacional de
instituições de ensino e investigação em turismo ATLAS (Association for Tourism and Leisure Education) tem
vindo a desenvolver vários estudos de mercado de turismo cultural. Foi nomeadamente em 1991 que o
Programa

de

Investigação

sobre

Turismo

Cultural

da

ATLAS

(http://www.tram-

research.com/atlas/presentation.htm) foi iniciado, tendo obtido apoio financeiro da DGXXIII da Comissão
Europeia. Ao longo dos últimos 15 anos, o projecto tem monitorizado este mercado particular, o seu perfil, os
seus comportamentos e as respectivas tendências, particularmente através da aplicação de um inquérito dirigido
a visitantes de atracções turísticas em vários países em todo o mundo. É com base nos dados recolhidos no
contexto deste projecto em 2004 que analisaremos a lealdade do mercado de turistas culturais na parte empírica
desta

comunicação.

Mas importa, antes de mais, especificar o que entendemos por “turista cultural”; no âmbito desta pesquisa. A
revisão da literatura aponta para uma falta de consenso relativamente ao significado do termo “turismo cultural”.
Richards (1994) sugere que se trata de um conceito frequentemente usado, mas infelizmente largamente malentendido. Este facto poderá estar relacionado com a dificuldade ao nível da definição do próprio conceito de
“cultura” que contempla uma ampla variedade de significados. Reisinger & Turner (2004) defendem isso mesmo
ao afirmar que “cultura é um fenómeno multidimensional complexo que é difícil de definir”. Kroeber & Kluchholn
(1985, citado por Reisinger & Turner, 2004) identificaram mais de 160 definições de cultura, sendo consequência
do âmbito muito lato do conceito que é objecto de investigação em diversos domínios científicos, tais como a
sociologia,

a

psicologia

e

a

antropologia.

Em consequência, alguns autores sugerem uma definição mais restrita de cultura, outros uma abordagem mais
abrangente. Hofstede (1980:13, citado por Reisinger & Turner, 2004) ilustra bem o fenómeno afirmando que
“cultura é como uma caixa negra que sabemos existir mas em relação à qual não conhecemos o conteúdo”. Já
Tylor (1924:1, citado por Reisinger & Turner, 2004) definiu cultura como um “todo complexo que inclui
conhecimento, crenças, arte, moral, a lei, tradições e outras capacidades e hábitos adquiridos pelo homem
enquanto membro da sociedade”. Desde então, muitas outras definições têm sido apresentadas, havendo
geralmente duas dimensões da cultura consideradas: a cultura material e imaterial. O formato material de cultura
inclui os resultados físicos da força criativa do homem e tudo que se apresenta como necessário para o apoio à
vida humana, enquanto que o formato imaterial integra crenças culturais e valores, atitudes e percepções. Com
base nessas abordagens, é possível definir turismo cultural como um tipo de ferias especializadas
“essencialmente motivadas por interesses culturais, tais como viagens para e visitas de locais históricos e
monumentos, museus e galerias, eventos artísticos e festivais, bem como estilos de vida de comunidades”. Por
outro lado, e num sentido mais lato, poderão ser consideradas todas as “actividades com um conteúdo cultural
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como parte da viagem” (Medlik, 2003: 48). Do ponto de vista do marketing de destinos turísticos, McKercher &
Cross (2006) sugerem que “turismo cultural é uma forma de turismo que assenta no património cultural de um
destino e o transforma em produtos que podem ser consumidos por parte dos turistas”.
Por outro lado, o termo “turismo educacional” é por vezes preferido ou sugerido como uma categoria superior, e
que refere a qualquer “actividade turística realizada por parte daqueles que efectuam uma estadia turística e
aqueles que viajam enquanto excursionistas e para quem a educação e a aprendizagem constituem uma
componente primária ou secundária da viagem” (Ritchie, 2003: 18). A este propósito, Kalinowski & Weiler (1992,
17) explicam que este tipo de turismo pode “servir uma grande variedade de objectivos, tais como satisfazer a
curiosidade em relação a outras pessoas, a sua língua e cultura, estimular o interesse na arte, música,
arquitectura ou folclore; inspirar a preocupação pelo ambiente natural, paisagens, flora e fauna; ou aprofundar o
fascínio pelo património cultural e por lugares históricos”. Neste contexto, seria particularmente a componente do
“turismo educacional” marcado por um interesse no património cultural (tanto material como imaterial) que se
poderia integrar no conceito do “turismo cultural”. Tal como é sugerido por Smith & Jenner (1997), uma vez que
qualquer tipo de turismo alarga os horizontes do viajante, todos poderão então fazer parte deste grupo. E mesmo
seguindo a já referida definição de Tylor (1924) de cultura como integrando “conhecimento … e qualquer
capacidades e hábitos adquiridos pelo homem enquanto membro da sociedade”, o próprio turismo pode ser
entendido como acto cultural que acrescenta conhecimento daqueles que viajam e mesmo daqueles que são
visitados por outros, criando novos hábitos e costumes. Richards (1996b) sugere, assim, que o fenómeno
turístico pode ser visto como uma das “mais poderosas tradições modernas”, em que as atracções actuam como
experiência cultural principal num contexto em que o significado é criado através do consumo e não pelo
processo produtivo.
Pelas considerações anteriores, observa-se que o âmbito do fenómeno em análise se poderá apresentar
demasiado vasto. Perante exacta constatação é necessário reconhecer e compreender os diversos tipos de
“turismo

educacional”

e/

ou

“turismo

cultural”.

Independentemente da discussão conceptual, a necessidade de proceder a análises quantitativas sobre o
fenómeno do turismo cultural, requer uma definição técnica deste tipo de turismo, como a que é sugerida por
Bonink & Richards (1992): “todos os movimentos de pessoas em direcção a atracções culturais específicas, tais
como locais de património, manifestações artísticas e culturais, arte e drama, fora da sua residência normal”.
Esta definição será usada nesta comunicação.
Embora seja difícil de obter uma definição de turismo cultural que seja consensual, tanto académicos como
políticos reconhecem a importância crescente desta forma de turismo. Um estudo realizado em 1997 revelou que
25% dos turistas Europeus tinham visitado cidades e que o interesse em história foi o quinto critério mais
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relevante para a escolha de um destino turístico (EU, 1998). O turismo cultural foi igualmente identificado como
uma das áreas da procura turística global que tem vindo a crescer mais rapidamente, com incrementos na ordem
dos 15% na última década (WTO, 2001a). Actualmente corresponde já a cerca de 10% das chegadas de turistas
em todo o mundo (WTO, 2001b).
Segundo Richards (1996a), o mercado de turistas culturais tende a ser composto por viajantes com um elevado
nível de habilitações literárias, disponibilidade razoável de tempo livre, um elevado status sócio-económico,
frequentemente com ocupações profissionais relacionadas com a indústria cultural ou o sector da educação.
Vários autores (como por exemplo Schuster, 1993; Heilbrun e Gray, 1993, citados por Richards, 1996a)
demonstraram que o nível educacional do visitante é o determinante mais forte para a participação em
actividades culturais, sendo um factor mais significativo que o nível de rendimentos. Considerando esta forte
correlação entre o nível de habilitações literárias e a taxa de participação cultural, pode prever-se um incremento
mundial ao nível do turismo cultural, em consequência do aumento dos níveis e das oportunidades educacionais
em todo o mundo, particularmente nos países emissores mais relevantes.
Devido, provavelmente, à relevância do nível educacional do turista, a literatura sobre esta matéria sugere que o
mercado de turistas culturais é um dos mais importantes no que diz respeito aos benefícios económicos que
pode gerar no destino. Taylor et al. (1993) observaram que as despesas diárias per capita de um visitante de um
centro histórico eram 22% superiores às respectivas despesas de outros turistas motivados pelo lazer. Num
estudo recente sobre o padrão de despesas de turistas na Região Centro de Portugal (Eusébio, 2005) corrobora
a conclusão de que os turistas com interesse cultural tendem a gastar relativamente mais do que outros tipos de
turistas.
São vários os autores que sublinham a necessidade de reconhecer e conhecer melhor a crescente diferenciação
no seio do mercado turístico, e até no interior dos diversos mercados específicos, para encontrar estratégias
adequadas para um marketing eficaz (Poon, 1993; Kastenholz, 2004). Uma melhor compreensão do mercado de
turistas culturais poderá assim ajudar os planeadores e gestores do destino, no sentido de conceberem e
promoverem produtos turísticos mais satisfatórios e de um modo mais eficaz e eficiente.
Como anteriormente visto, existem vários estudos que apontam para um mercado de turistas culturais de
elevados níveis educacionais e sócio-económicos, apresentando também elevados níveis de despesas
turísticas. Contudo, sabe-se ainda pouco sobre a possibilidade de fidelização deste mercado e, caso se
comprove esta possibilidade, sobre as características dos visitantes fiéis ao destino.
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2. METODOLOGIA
O principal objectivo deste estudo consiste em segmentar o mercado de turismo cultural da Europa com base na
fidelização aos destinos, bem como caracterizar os segmentos obtidos em termos de perfil sócio-demográfico,
comportamento de viagem e imagem do destino. Para concretizar estes objectivos utilizaram-se os resultados de
8161 questionários aplicados em várias atracções culturais, no ano de 2004. Estes questionários foram
aplicados no âmbito do anteriormente referido projecto de investigação, coordenado pela ATLAS, cujo principal
objectivo consistia em caracterizar o mercado do turismo cultural. No âmbito deste projecto foram administrados
questionários aos visitantes culturais, através de um processo de administração directa, em cerca de 20 países.
Foram inquiridos visitantes provenientes de vários continentes. O questionário incluía questões relacionadas
com as características sócio-demográficas dos inquiridos, com o seu comportamento de viagem e com a
imagem do destino que estavam a visitar. As motivações dos visitantes culturais e a imagem do destino foram
avaliadas neste estudo recorrendo a uma escala de Likert cujos valores variavam entre 1 e 5, correspondendo o
1 a discordo com a afirmação e o 5 a concordo com a afirmação. Por sua vez, o grau de satisfação do visitante
face à visita realizada foi avaliado recorrendo a uma escala que variava entre 1 (muito insatisfeito) e 10 (muito
satisfeito).
A caracterização do perfil da amostra dos inquiridos foi concretizada recorrendo a estatísticas descritivas. Por
sua vez, a identificação dos segmentos de visitantes de acordo com a fidelização do destino foi efectuada
utilizando a variável dicotómica repetição da visita. Esta tem sido a variável mais utilizada em estudos de
comportamento do consumidor para avaliar a fidelização.
A análise das diferenças existentes, em termos de perfil sócio-demográfico, comportamento de viagem e
imagem do destino, entre os visitantes que repetem a visita e os visitantes que não repetem, foi realizada com
recurso ao teste de associação Qui-quadrado, quando estavam a ser analisadas variáveis qualitativas e ao Teste
T quando estavam a ser objecto de análise variáveis quantitativas.
3. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
3.1 – Perfil da amostra
Características sócio-demográficas
Os questionários utilizados neste estudo foram administrados em vários países, pertencentes a diversos
continentes. De todos os países, destaca-se Portugal, como o destino de turismo cultural onde foram
administrados um maior número de questionários (34,3% do total), seguindo-se os destinos Espanha e Holanda.
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Cerca de 68% do total dos questionários foram aplicados nos três destinos mencionados. Por sua vez, em
destinos como Argentina e Polónia, o número de questionários administrados aos visitantes neste projecto é
relativamente baixo, representando apenas cerca de 1,7% do total dos questionários (TABELA 1).
TABELA 1
Países onde foi administrado o questionário
Países
Portugal
Espanha
Holanda
Bélgica
Austrália
Republica checa
Turquia
Dinamarca
Inglaterra
China
Sérvia e Montenegro
Irlanda
Nova Zelândia
Roménia
Brasil
Finlândia
Hungria
Moçambique
Japão
Argentina
Polónia
Total

N
2799
1147
867
389
372
298
225
222
204
200
184
172
154
142
140
138
134
131
102
72
69
8161

%
34,3
14,1
10,6
4,8
4,6
3,7
2,8
2,7
2,5
2,5
2,3
2,1
1,9
1,7
1,7
1,7
1,6
1,6
1,2
0,9
0,8
100

A amostra dos inquiridos está equilibrada em termos de género dos visitantes, mas apresenta uma grande
diversidade em termos de idade, destacando-se o grupo dos inquiridos com idades compreendidas entre os 30 e
59 anos (56% do total da amostra). Observa-se, igualmente, tal como em outros estudos onde se caracterizou o
perfil do visitante cultural, a predominância de visitantes estrangeiros (55% do total) face a visitantes domésticos
e de visitantes com elevados níveis de habilitações literárias (60% dos inquiridos tem formação superior).
Associada ao nível de habilitações literárias encontra-se a profissão dos inquiridos, verificando-se uma
predominância de visitantes culturais a exercer actividades de gestão ou actividades categorizadas como
profissões liberais (cerca de 50% dos inquiridos). Estas características influenciam o rendimento dos visitantes,
tendo-se constatado que cerca de 46% dos inquiridos faz parte de um agregado familiar cujo rendimento anual
bruto é igual ou superior a 30 000 euros (TABELA 2).
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TABELA 2
Perfil sócio-demográfico dos visitantes inquiridos
Perfil socio-demográfico

N

%

Local de residência
País visitado
Outro País

3651
4484

44,9
55,1

Sexo
Feminino
Masculino

4035
4030

50,0
50,0

Idade
15 anos ou menos
16 - 29
30 - 59
60 anos ou mais

48
2660
4527
853

0,6
32,9
56,0
10,5

Habilitações literárias
Ensino básico - 1º ciclo
Ensino básico - 2º e 3º ciclos e secundário
Ensino Profissional
Bacharelato e Licenciatura
Mestrado e Doutoramento

214
1646
1362
3152
1654

2,7
20,5
17,0
39,3
20,6

Situação perante o emprego
Empregado (a)
Oura situação

4122
4036

50,5
49,5

Profissão
Director ou gerente
Profissional liberal (médico, advogado, professor,
Técnico especializado
Técnico administrativo
Pessoal de serviços ou comércio
Trabalhador manual ou artesão

1125
2057
1005
966
878
396

17,5
32,0
15,6
15,0
13,7
6,2

Rendimento anual bruto do agregado familiar
5,000 Euro ou menos
5,001 - 10,000 Euro
10,001 - 20,000 Euro
20,001 - 30,000 Euro
30,001 - 40,000 Euro
40,001 - 50,000 Euro
50,001 - 60,000 Euro
Mais de 60,000 Euro

917
744
903
1078
931
732
529
912

13,6
11,0
13,4
16,0
13,8
10,9
7,8
13,5
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Comportamento de viagem
Os visitantes culturais procuram, principalmente, a novidade (aprender coisas novas) e o enriquecimento cultural
através do contacto com outros ambientes e culturas. Permanecem em média cerca de 5 dias no destino e
revelam alguma fidelização ao destino, como se pode observar pelo número médio de visitas anteriores (4).
Estes visitantes viajam em grupos de pequena dimensão, efectuando, contudo, consideráveis despesas
turísticas, em média cerca de 956 euros por viagem. Esta constatação corrobora outros estudos que têm sido
realizados neste domínio (Taylor et al., 1993; Eusébio et al., 2005), como se pode observar na revisão da
literatura apresentada na secção anterior (TABELA 3).
TABELA 3
Comportamento de viagem (motivações, duração da estada, fidelização, dimensão do grupo e despesas)
dos inquiridos
Comportamento de viagem

N

Média

Desvio-padrão

Motivações*
Visitar o destino para aprender coisas novas
Visitar o destino por diversão/lazer
Visitar o destino para enriquecimento cultural
Visitar o destino para sentir a atmosfera/ambiente
Visitar o destino pela paisagem

7935
7895
7813
7934
7905

3,7
3,6
3,8
4,0
3,6

1,3
1,3
1,2
1,1
1,3

Duração da estada (noites)

6622

5,3

7,5

Número de visitas anteriores

2958

4,1

5,1

Dimensão do grupo de viagem

6567

2,9

3,9

Despesas (euros)
Despesas totais (euros)
Despesas totais no transporte (euros)
Despesas totais no alojamento (euros)
Despesas totais em alimentação e bebidas (euros)
Despesas totais em compras (euros)
Despesas totais em entradas para atracções (euros)
Despesas diárias por visitante (euros)

6156
5262
2360
3876
2890
2907
5404

955,9
201,4
360,4
191,7
244,5
86,3
58,8

5376,8
740,6
1975,5
1255,0
3245,5
831,8
63,5

Legenda: * - escala de 1 a 5

Relacionado com o padrão de despesas dos visitantes culturais encontra-se o tipo de serviços turísticos
consumidos no destino. Cerca de um quinto dos visitantes culturais inquiridos utiliza como meio de transporte o
avião e quase dois quintos o carro próprio, aproximadamente 10% recorrem ao rent-car e 12% utilizam os
transportes locais (autocarro, metro e táxi). Do total dos inquiridos cerca de 37% utiliza o hotel como meio de
alojamento turístico e visitam, principalmente, atracções culturais materiais (museus, monumentos, locais
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históricos e locais religiosos). Estes visitantes utilizam maioritariamente fontes de informação não comerciais
para obter informação sobre a viagem (família e amigos e visitas anteriores). Das fontes de informação
comerciais, destaca-se a utilização da internet e dos guias de viagem. Estas características estão relacionadas
com a predominância de visitantes independentes no grupo total de visitantes culturais inquiridos, tendo apenas
cerca de 15% dos visitantes recorrido a uma viagem organizada (TABELA 4).
TABELA 4
Comportamento de viagem (alojamento, transporte, actividades, fontes de informação, organização da
viagem e composição do grupo) dos inquiridos
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Comportamento de viagem

N

%

Tipo de alojamento utilizado
Hotel
Outro

3015
5125

37,0
63,0

Fontes de informação utilizadas na preparação da viagem
Família e amigos
Visita anterior
Internet
Posto de turismo
Agências de viagens
Televisão e rádio
Jornais e revistas
Brochuras do operador turístico
Guias de viagem

3259
1761
2740
495
607
351
553
483
2371

40,1
21,7
33,7
6,1
7,5
4,3
6,8
5,9
29,2

Atraccções e eventos culturais
Museus
Monumentos
Galerias de arte
Locais religiosos
Locais históricos
Teatros
Centros de artesanato
Cinema
Concertos Pop
Eventos de música mundial
Concertos de música clássica
Festivais de dança
Festivais tradicionais

4140
3803
1361
2928
3804
724
1522
811
413
331
255
417
1181

50,7
46,6
16,7
35,9
46,6
8,9
18,7
9,9
5,1
4,1
3,1
5,1
14,5

Tipo de transporte utilizado
Avião
Carro próprio
Carro alugado
Autocarro
Comboio
Transporte local (autocarro, metro, táxi)

1870
3183
800
936
1042
960

22,9
39,0
9,8
11,5
12,8
11,8

Organização da viagem
Pacote turístico
Outro

1224
6910

15,1
85,0

Composição do grupo de viagem
Sozinho
Com marido ou esposa
Com família
Com amigos
Com excursão

1029
2787
2010
1988
464

12,6
34,2
24,6
24,4
5,7
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Imagem e satisfação
A imagem dos visitantes culturais foi avaliada recorrendo a 12 atributos dos destinos relacionados,
principalmente, com o ambiente cultural (TABELA 5). Observou-se que os visitantes culturais associam aos
destinos visitados atributos que fazem parte tanto da oferta cultural material do destino (arquitectura histórica)
como da imaterial (hospitalidade da população local).
Relacionado com a imagem que os visitantes possuem dos destinos encontra-se o nível de satisfação. Os
visitantes inquiridos neste estudo apresentam um nível de satisfação elevado, valor médio de 8 numa escala de
10 valores (TABELA 5). Esta satisfação, por sua vez, tem implicações significativas na probabilidade de o
visitante repetir a sua visita. Nesta perspectiva, apresenta-se na secção seguinte uma segmentação dos
visitantes tendo como base a repetição da visita.
TABELA 5
Imagem e satisfação dos visitantes em relação ao destino visitado
Imagem do destino
e satisfação
Imagem de atributos do destino*
Autenticidade da paisagem
Arquitectura histórica
Museus e atracções culturais
Festivais e eventos
Costumes e tradições
Gastronomia regional
Hospitalidade da população local
Atmosfera dinâmica
Diversidade linguística
Região culturalmente distinta
Região multicultural
Um local que está na moda
Satisfação com a visita**

N

Média

Desvio-padrão

7108
7068
6847
6787
6917
6971
7071
6996
6927
6937
6898
6944

3,6
3,7
3,4
2,9
3,2
3,3
3,7
3,4
3,1
3,3
3,1
2,9

1,2
1,2
1,2
1,3
1,2
1,2
1,1
1,2
1,2
1,1
1,2
1,2

7995

8,0

1,5

Legenda: * - escala de 1 a 5; ** - escala de 1 a 10

3.2 – Identificação e caracterização dos segmentos de visitantes de acordo com a fidelização ao destino
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Como foi descrito na revisão da literatura, a análise da fidelização dos visitantes aos destinos turísticos poderá
ser concretizada recorrendo a diferentes variáveis de segmentação. Neste estudo recorreu-se a uma das
variáveis mais utilizadas para segmentar o mercado turístico em termos de fidelização ao destino - a repetição
da visita. A aplicação desta variável permitiu identificar dois segmentos de visitantes culturais: os visitantes que
estão a realizar a primeira visita (47,4% da amostra) e os visitantes que estão a repetir a visita (52,6% da
amostra) (FIGURA 1).

FIGURA 1
Segmentos de visitantes culturais de acordo com a fidelização ao destino
A definição de estratégias de desenvolvimento turístico para os destinos obriga à caracterização dos segmentos
de visitantes com diferentes níveis de fidelização ao destino. A identificação das características dos visitantes, do
comportamento de viagem, da imagem do destino e da satisfação da viagem permitirá definir estratégias para
continuar a manter fiel o segmento que está a repetir a visita e a aumentar as visitas repetidas no segmento que
ainda não é fiel ao destino.
Perfil sócio-demográfico
Os visitantes culturais, jovens e seniores com baixos níveis de habilitações literárias e baixos níveis de
rendimento tendem a repetir mais a visita ao destino do que os visitantes com idades entre os 20 e os 59 anos,
com elevados níveis de habilitações literárias e de rendimento. Estas diferenças estão conforme os estudos
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descritos na revisão da literatura sobre esta temática, bem como o facto de os visitantes domésticos culturais
revelarem uma maior fidelização aos destinos do que os visitantes estrangeiros (TABELA 6).
TABELA 6
Diferenças entre os segmentos em termos de perfil sócio-demográfico (Teste do Qui-quadrado)
Perfil do visitante

Visitantes
que estão a
repetir a visita
% por coluna

Visitantes
que estão a
realizar a primeira visita
% por coluna

Total

Chi-square
teste
Chi-square Sig.

%

Idade
até 19 anos
20 a 59 anos
maior doque 59 anos

5,2
83,0
11,8

4,4
86,3
9,4

4,8
84,7
10,5

Sexo
Feminino
Masculino

50,2
49,8

49,8
50,2

50,0
50,0

Habilitações Literárias
Ensino primário
Ensino secundário
Ensino superior

3,7
41,5
54,8

1,7
33,9
64,4

Rendimento
20 000 euros ou menos
20 001 - 50 000 euros
Mais do que 50 000 euros

41,9
38,2
19,9

Local de residência
País visitado
Outro país

62,9
37,1

16,889

0,000

0,103

0,749

2,7
37,5
59,9

93,489

0,000

34,5
42,8
22,7

38,0
40,6
21,4

38,637

0,000

28,6
71,4

44,9
55,1

968,607

0,000

Comportamento de viagem
Os visitantes que repetem a sua visita tendem a viajar individualmente ou em família e a utilizar com maior
frequência do que os visitantes que não repetem a visita o alojamento particular gratuito (residência secundária e
casa de familiares e amigos). Por sua vez, os visitantes que estão a visitar pela primeira vez o destino tendem a
utilizar mais o avião, o carro alugado, o autocarro e os transportes locais do que os visitantes que repetem a
visita (TABELA 7).
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TABELA 7
Diferenças entre os segmentos em termos de serviços de alojamento e de transportes utilizados e
composição do grupo de viagem (Teste do Qui-quadrado)
Visitantes
Visitantes
que estão a
que estão a
repetir a visita realizar a primeira visita
% por coluna
% por coluna

Comportamento de viagem

Tipo de alojamento utilizado
Segunda residência
Hotel
Alojamento particular
não gratuito
Residência de familiares
e amigos
Caravana / tenda
Pousada da juventude
Tipo de transporte utilizado
Avião
Carro próprio
Carro alugado
Autocarro
Transporte local
(autocarro, metro, táxi)
Composição do grupo de viagem
Sozinho
Marido /esposa
Família
Amigos
Excursão

Total

Chi-square
teste
Chi-square
Sig.

%

Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não

3,8
1,1
27,6
72,4
6,0
94,0
18,6
81,4
4,6
95,4
3,4
96,6

96,2
98,9
45,5
54,5
7,0
93,0
11,0
89,0
7,3
92,7
6,2
93,8

2,4
97,7
37,0
63,0
6,5
93,5
14,6
85,4
6,0
94,0
4,9
95,1

Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não

17,0
83,0
48,8
51,2
5,6
94,4
9,6
90,4
10,5
89,5

28,2
71,8
30,2
69,8
13,6
86,4
13,1
86,9
12,9
87,1

22,9
77,1
39,0
61,0
9,8
90,2
11,5
88,5
11,8
88,2

Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não

14,4
85,6
31,2
68,8
28,8
71,2
22,8
77,2
4,2
95,8

11,0
89,0
36,8
63,2
20,9
79,1
25,8
74,2
7,0
92,9

12,6
87,4
34,2
65,8
24,6
75,4
24,4
75,6
5,7
94,3

63,531

0,000

280,067

0,000

3,716

0,054

25,558

0,000

25,558

0,000

34,761

0,000

144,745

0,000

296,384

0,000

147,816

0,000

24,754

0,000

10,858

0,001

21,495

0,000

28,199

0,000

9,600

0,002

9,600

0,002

31,387

0,000

Apesar da maioria dos visitantes culturais inquiridos neste estudo não recorrer a viagens organizadas, os
visitantes que não repetem a visita tendem a recorrer mais a este tipo de viagens do que os visitantes que
repetem. A novidade e o risco associado ao desconhecido faz com que sejam os visitantes que estão a visitar o
destino pela primeira que tenham maior tendência a utilizar as fontes de informação comerciais (internet, posto
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de turismo, agências de viagens, televisão e rádio, brochuras de operadores turísticos e guias de viagem) e a
opinião dos familiares e amigos (TABELA 8).

TABELA 8
Diferenças entre os segmentos em termos de organização da viagem e fontes de informação utilizadas
(Teste do Qui-quadrado)
Visitantes
Visitantes
que estão a
que estão a
repetir a visita realizar a primeira visita
% por coluna
% por coluna

Comportamento de viagem

Tipo de organização da viagem
Pacote turístico
Fontes de informação
Familiares e amigos
Visita anterior
Internet
Posto de turismo
Agências de viagens
Televisão e rádio
Brochuras de operadores
turísticos
Guias de viagem

Total

Chi-square
teste
Chi-square
Sig.

%

Sim
Não

8,99
91,01

20,51
79,49

15,05
84,95

210,650

0,000

Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não

37,83
62,17
39,35
60,65
26,92
73,08
4,41
95,59
3,99
96,01
3,86
96,14
3,99
96,01
16,61
83,39

42,07
57,94
5,66
94,34
39,79
60,21
7,61
92,39
10,60
89,40
4,73
95,27
7,70
92,30
40,47
59,53

40,06
59,95
21,65
78,35
33,69
66,31
6,09
93,91
7,46
92,54
4,32
95,68
5,94
94,06
29,15
70,85

16,149

0,000

1357,155

0,000

150,280

0,000

36,336

0,000

128,297

0,000

3,684

0,055

49,926

0,000

559,275

0,000

Os visitantes que repetem a sua visita tendem a participar mais em eventos culturais nos destinos (teatro,
cinema, concertos pop, eventos de música mundial, concertos de música clássica, festivais de dança e festivais
tradicionais) do que os visitantes que estão a visitar o destino pela primeira vez. Por sua vez, este último grupo
tende a procurar mais elementos estáticos da oferta cultural dos destinos (museus, monumentos, locais
religiosos e locais históricos) (TABELA 9).
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TABELA 9
Diferenças entre os segmentos em termos de atracções visitadas (Teste do Qui-quadrado)
Visitantes
Visitantes
que estão a
que estão a
repetir a visita realizar a primeira visita
% por coluna
% por coluna

Comportamento de viagem

Atracções e eventos culturais
Museus
Monumentos
Locais religiosos
Locais históricos
Teatros
Centros de artesanato
Cinema
Concertos Pop
Eventos de música mundial
Concertos de música clássica
Festivais de dança
Festivais tradicionais

Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não

45,5
54,5
38,6
61,4
29,1
70,9
39,4
60,6
10,1
89,9
15,8
84,2
13,4
86,6
13,4
86,6
4,9
95,1
3,9
96,1
6,1
93,9
16,3
83,7

55,4
44,6
53,8
46,2
41,9
58,1
53,1
46,9
7,8
92,2
21,1
78,8
6,8
93,2
6,8
93,2
3,3
96,7
2,4
97,6
4,3
95,7
12,9
87,1

Total

Chi-square
teste
Chi-square
Sig.

%
50,7
49,3
46,6
53,4
35,9
64,1
46,6
53,4
8,9
91,1
18,6
81,4
9,9
90,1
9,9
90,1
4,1
95,9
3,1
96,9
5,1
94,9
14,5
85,5

80,787

0,000

188,593

0,000

144,862

0,000

154,269

0,000

12,831

0,000

38,618

0,000

38,618

0,000

98,188

0,000

14,737

0,000

14,780

0,000

13,437

0,000

19,123

0,000

O enriquecimento cultural e a aprendizagem são motivações que tendem a estar mais presentes nos
visitantes que estão a visitar o destino pela primeira vez. Estas motivações, fazem com que estes visitantes
permaneçam menos tempo nos destinos do que os visitantes que repetem a visita (TABELA 10).
A importância económica dos visitantes culturais para os destinos é corroborada em diversos estudos que
têm sido realizados nesta área, como se observou na revisão da literatura. Apesar dos visitantes que estão
a realizar a sua primeira visita ao destino apresentarem despesas diárias mais elevadas, como permanecem
menos tempo no destino tendem a apresentar despesas totais de viagem semelhantes às realizadas pelos
visitantes que estão a repetir a visita (TABELA 11).
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TABELA 10
Diferenças entre os segmentos em termos de motivações, duração da estada, dimensão do grupo e
despesas (Teste t)

Comportamento de viagem

Visitantes
que estão a
repetir a visita
Média

Visitantes
que estão a
realizar a primeira visita
Média

Teste t para igualdade
das médias
Valor do teste
Sig.

Motivações*
Visitar o destino para aprender coisas novas
Visitaro destino por diversão lazer
Visitar o destino para enriquecimento cultural
Visitar o destino para sentir a atmosfera/ambiente
Visitar o destino pela paisagem

2,3
3,6
3,6
3,9
3,4

4,0
3,6
4,1
4,2
3,7

24,885
-1,587
18,018
11,486
9,265

0,000
0,113
0,000
0,000
0,000

Duração da estada (noites)

5,7

5,0

-3,815

0,000

Dimensão do grupo de viagem

3,0

2,8

-1,775

0,076

969,3
150,7
364,2
197,2
311,1
96,4
53,1

943,9
251,5
357,2
186,2
173,1
77,3
64,2

-0,185
4,959
-0,080
-0,273
-1,181
-0,591
6,516

0,853
0,000
0,936
0,785
0,238
0,555
0,000

Despesas (euros)
Despesas totais (euros)
Despesas totais no transporte (euros)
Despesas totais no alojamento (euros)
Despesas totais em alimentação e bebidas (euros)
Despesas totais em compras (euros)
Despesas totais em entradas para atracções (euros)
Despesas diárias por visitante (euros)

Imagem do destino
A procura de eventos culturais por parte dos visitantes que estão a repetir a visita, contribui para que estes
visitantes tendam a associar mais atributos culturais imateriais ao destino (festivais e eventos e hospitalidade da
população local). Por sua vez, os visitantes que estão a realizar a primeira visita tendem a associar mais ao
destino atributos como a autenticidade da paisagem e a diversidade linguística (TABELA 11)
As pessoas que estão a visitar o destino pela primeira vez e as pessoas que repetem a visita apresentam um
nível de satisfação semelhante em relação ao destino. É interessante observar que ambos os grupos estão
bastante satisfeitos com os destinos visitados (TABELA 11).
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TABELA 11
Diferenças entre os segmentos em termos de imagem do destino e de nível de satisfação da viagem
(Teste t)
Comportamento de viagem

Visitantes
que estão a
repetir a visita
Média

Visitantes
que estão a
realizar a primeira visita
Média

Teste t para igualdade
das médias
Valor do teste
Sig.

Imagem de atributos do destino*
Autenticidade da paisagem
Arquitectura histórica
Museus e atracções culturais
Festivais e eventos
Costumes e tradições
Gastronomia regional
Hospitalidade da população local
Atmosfera dinâmica
Diversidade linguística
Região culturalmente distinta
Região multicultural
Um local que está na moda

3,6
3,7
3,3
3,0
3,2
3,3
3,8
3,4
3,1
3,3
3,1
3,0

3,7
3,7
3,4
2,8
3,2
3,4
3,7
3,4
3,2
3,3
3,1
2,9

2,642
1,960
1,069
-9,715
-1,348
-1,758
4,557
0,138
2,203
1,449
-0,387
-1,443

0,008
0,050
0,285
0,000
0,178
0,079
0,000
0,890
0,028
0,147
0,699
0,149

Satisfação com a visita**

8,0

8,0

-0,425

0,671

4. CONCLUSÕES E IMPLICAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE DESTINOS TURÍSTICOS
É interessante verificar que o regresso ao destino se encontra muito associado aos eventos que ocorrem no
local. Os inquiridos que já tinham visitado o destino anteriormente não só têm uma melhor imagem do destino
em termos de eventos do que os outros inquiridos, como também têm uma maior tendência para assistir a
determinados tipos de eventos – concertos pop, eventos de música mundial, concertos de música clássica,
festivais de dança e festivais tradicionais - e para visitarem atracções muito relacionadas com eventos – teatros
e cinemas. A realização de eventos parece ser, desta forma, um aspecto relevante para fomentar a fidelização
dos visitantes culturais. Tendo em consideração este aspecto, os destinos integrados no estudo deveriam
fomentar a realização de eventos culturais diversificados de modo a estimular os visitantes a regressarem ao
destino. Sabendo que a novidade é uma das principais motivações turísticas, tal como referido na bibliografia
revista no presente estudo, os eventos culturais poderiam desempenhar nos destinos com oferta cultural uma
componente muito importante, capaz de proporcionar um carácter inovador ao destino.
Em termos dos benefícios económicos que os inquiridos trazem para a região podemos verificar que o segmento
dos que já tinham visitado a região anteriormente é aquele que tem menores rendimentos, sendo aquele que
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menor despesa diária por pessoa faz durante a viagem. Tal facto deve-se provavelmente ao facto deste grupo
viajar mais em automóvel próprio e utilizar mais meios de alojamento gratuitos (casa de segunda residência e
casa de familiares e amigos) do que os outros inquiridos. No entanto, as pessoas que já visitaram o destino
anteriormente têm uma estada mais prolongada no destino, o que faz com que a despesa média de viagem das
pessoas dos dois grupos (os que já tinham visitado o destino e os que não tinham visitado) seja semelhante, não
sendo portanto de desprezar os impactes económicos resultantes das viagens dos que estão a repetir a vista ao
destino. No entanto, as pessoas que estão a visitar o destino pela primeira vez são realmente aquelas que têm
despesas por pessoa mais elevadas, tornando-se assim no segmento mais atractivo em termos económicos.
Tendo em consideração este aspecto, seria particularmente importante fidelizar este segmento, tentando
adequar a oferta turística aos seus gostos e necessidades, no sentido de conseguir que os contributos
económicos do turismo nos destinos contemplados no estudo fossem maiores.
Muitos autores defendem que o uso de tecnologias de informação poderá ser bastante útil para proporcionar
oportunidades de comunicação bilaterais com os visitantes dos destinos, permitindo que os fornecedores de
serviços turísticos transmitam informação aos visitantes, mas também que os visitantes coloquem questões e
expressem as suas opiniões sobre determinados serviços. Esta estratégia poderá ser particularmente útil para
destinos que possuam Destination Marketing Organisations (DMO) - entidades responsáveis pelo marketing
global desse mesmo destino – e que têm vindo a proliferar em todo o mundo. No caso dos destinos culturais
incluídos no estudo, a internet afigura-se como um meio bastante útil para comunicar com os visitantes dado que
pelo menos um terço dos visitantes utilizou a internet antes de realizar a viagem. Esta fonte de informação é
particularmente útil para fidelizar o segmento dos que visitam o destino pela primeira vez, dado que este
segmento tem maior tendência a utilizar a internet. No que respeita ao fornecimento de informação aos
visitantes, dada a importância que a componente imaterial da cultura (nomeadamente os eventos) parece ter na
fidelização dos visitantes culturais ao destino, a comunicação através das tecnologias de informação torna-se
particularmente relevante para divulgar o conjunto de eventos que compõe a agenda cultural destes destinos.
Por outro lado, a obtenção de informação sobre a opinião dos visitantes sobre as atracções que visitaram e
sobre as infra-estruturas que utilizaram também poderá ser muito relevante para reorientar o desenvolvimento
dos destinos e para introduzir melhoramentos nesses mesmos destinos. Tendo em consideração as atracções e
infra-estruturas de apoio mais utilizadas pelos visitantes culturais deste estudo, podemos concluir que esta
informação seria particularmente útil para os responsáveis pela gestão de hotéis e para os responsáveis pela
gestão de determinadas atracções – museus, monumentos e centros históricos.
A oportunidade de criação de bases de dados com informação relativa às necessidades específicas dos
diferentes consumidores, bem como a oportunidade de comunicação personalizada com os visitantes são
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também, tal como foi salientado na revisão da literatura, muito úteis para a criação de relações de longo prazo
com os visitantes, podendo permitir a adaptação da comunicação às necessidades particulares do visitante.
Neste caso, e dada a importância dos eventos no processo de fidelização dos visitantes, seria particularmente
interessante que os destinos utilizassem as tecnologias de informação para divulgar junto de cada visitante o tipo
de eventos em que o visitante tivesse mais interesse.
O fornecimento de descontos ou de valor acrescentado aos visitantes pode também ser uma estratégia de
fidelização relevante (Mitchels e Bowen, 2005). Dado que os eventos parecem ser um importante estímulo para
regressar ao destino, os destinos culturais poderiam oferecer aos visitantes frequentes do destino descontos em
entradas em eventos. Para oferecer valor acrescentado aos visitantes que já tivessem visitado o destino
anteriormente, os agentes responsáveis pela oferta turística dos destinos poderiam oferecer aos visitantes
estacionamento gratuito em algumas atracções, dado que no estudo se verificou que os visitantes que
regressam ao destino são os que têm maior tendência a utilizar o automóvel. Muitas vezes, a implementação
destas estratégias exige a existência de um dispositivo – ex: um cartão -, semelhante aos que existem já em
diversos destinos, nomeadamente Estocolmo (Fyall et al., 2003), onde são armazenados dados sobre os
visitantes, nomeadamente as atracções visitadas e os descontos de que o visitante pode usufruir. Estes cartões
são também importantes instrumentos no processo de fidelização dos consumidores já que permitem traçar o
perfil comportamental dos visitantes e, posteriormente, conceber estratégias de promoção e desenvolvimento do
destino mais adequadas para cada visitante.
A venda de um pacote de serviços ao visitante a um preço reduzido – alojamento e atracções culturais ou
entrada em diversas atracções culturais -, pode também estimular o visitante a regressar aos destinos culturais.
Esta estratégia é particularmente relevante para estimular o consumo de mais produtos turísticos no destino e,
deste modo, promover o desenvolvimento económico desse mesmo destino. Tendo em consideração as
preferências dos visitantes que foram identificadas no estudo, estes pacotes deveriam incorporar, entre outros
aspectos, a estada em hotéis, o acesso a museus e o acesso a determinados monumentos.
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Resumo:
Este artigo pretende explorar a relação entre a aglomeração territorial das actividades culturais e o
desenvolvimento de processos específicos de intermediação cultural (de “gatekeeping”), os quais
acolhem, apoiam e fomentam a criatividade e desempenham um papel fundamental na organização
destas actividades.
Na sequência de uma pesquisa de carácter mais conceptual, prosseguida anteriormente, sobre a
criatividade artística e a relação entre aglomeração territorial e o desenvolvimento de processos
criativos na produção cultural, foi desenvolvido e aplicado um inquérito a criadores e artistas,
espalhados por diversas áreas urbanas do país, de forma a entender as suas percepções no que
concerne ao processo criativo, à organização económica da sua actividade e ao seu contexto
institucional. São analisados e discutidos neste artigo alguns dos resultados deste inquérito, com
particular enfoque nas questões associadas aos processos de intermediação cultural e simbólica. São
retiradas algumas conclusões preliminares, tendo como particular preocupação a geração de dinâmicas
criativas sustentáveis em espaço urbano.
Palavras-chave: Criatividade; Mediadores culturais; Aglomeração; Actividades Culturais; Meios
criativos, Urbano; Artistas; Cultura; Portugal
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1. Introdução
Sendo o espaço urbano o centro natural para os processos criativos, alguns territórios têm-se no
entanto destacado particularmente como “meios criativos”, distinguindo-se pela oferta de condições
especiais, em termos de efeitos de dimensão e de aglomeração ou da criação de ambientes
específicos, que parecem propiciar e ser determinantes para enraizar dinâmicas criativas sustentáveis,
nomeadamente no caso da produção de bens culturais e desenvolvimento da actividade criativa e
artística.
Contudo, a relação entre estes processos e o papel fundamental desempenhado pelos mediadores ou
intermediários culturais na legitimação dos artistas e bens culturais é muitas vezes subestimada e
permanece ainda pouco estudada e insuficientemente explicada.
Este artigo pretende explorar um pouco mais essa relação entre a aglomeração territorial das
actividades culturais e o desenvolvimento de processos específicos de intermediação cultural (de
“gatekeeping”), os quais acolhem, apoiam e fomentam a criatividade e desempenham um papel
fundamental na organização industrial (de pelo menos algumas) das actividades deste cluster.
Numa primeira parte, retoma-se brevemente uma discussão conceptual (tida anteriormente – cf. Costa
et al., 2007), acerca da relação entre criatividade, aglomeração e o surgimento de meios propícios à
inovação e criatividade. Sistematizam-se aqui algumas ideias centrais resultantes dessa análise, tanto
no que concerne à noção de criatividade como à relação entre aglomeração territorial e o
desenvolvimento de processos criativos na produção cultural.
Numa segunda parte desenvolve-se um aspecto fulcral que importa aprofundar para entender essas
dinâmicas: o papel dos mediadores culturais e a importância específica dos processos de
intermediação cultural na estruturação destas actividades, tanto no que concerne aos processos de
produção e provisão, como na estruturação da procura.
Na terceira parte apresentam-se alguns resultados, ainda preliminares, de um estudo empírico
actualmente em curso, realizado junto de artistas e criadores portugueses. Com base num inquérito
realizado a “criativos” espalhados por diversas áreas urbanas do país, pretende-se entender melhor as
suas percepções no que concerne ao processo criativo, à organização económica da sua actividade e
ao seu contexto institucional. São analisados e discutidos neste artigo alguns dos resultados deste
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inquérito, em particular relativos aos processos de mediação cultural, cruzando preliminarmente as
respostas associadas a um conjunto de variáveis mais relevantes para esse fim.
Finalmente, para além de se perspectivar o aprofundamento e desenvolvimento futuro desta análise,
são retiradas algumas conclusões na óptica da promoção de dinâmicas criativas sustentáveis em
espaço urbano com base nas actividades culturais.
2. Criatividade, aglomeração e espaço urbano
Pretende-se neste ponto, de enquadramento conceptual, retomar e sintetizar algumas ideias
anteriormente enunciadas (Costa et al., 2007), que configuram o pano de fundo teórico subjacente às
ideais adiante exploradas neste artigo. Por um lado, destacam-se alguns aspectos associados à noção
de criatividade; por outro, a relação entre criatividade, aglomeração e o desenvolvimento de certas
dinâmicas específicas em determinadas áreas urbanas.
Com efeito, a grelha conceptual que tem sido desenvolvida neste campo no âmbito de um programa de
investigação mais vasto em que se insere este artigo9, anda à volta de duas questões centrais de
investigação: (a) o que é e como se processa a criatividade (o que são actividades criativas; em que se
traduz a criatividade nas actividades culturais); e (b) qual a relação dos processos criativos com o
território (e, nomeadamente, com os espaços urbanos).
Tendo em consideração a primeira destas questões, importa sistematizar algumas questões de
carácter mais conceptual, de forma a mostrar minimamente de que falamos quando falamos em
criatividade. Este não é de todo um conceito pacífico e estabilizado (cf. Costa et al., 2007) e não será
aqui o lugar para ser efectuada a sua discussão. Apenas se sintetizam aqui algumas ideias
previamente exploradas, como forma de contextualizar e enquadrar a discussão subsequente.
A criatividade pode ser vista como a capacidade ou habilidade de gerar ideias e artefactos que
representam novidade, surpresa e valor (Boden, 1990). O facto de serem algo de novo, algo de

Programa de investigação desenvolvido no Dinâmia/ISCTE, sob coordenação do autor, e
parcialmente enquadrado no projecto internacional Creatcity (“Uma cultura de
governança para a cidade criativa: vitalidade urbana e redes internacionais”) financiado
pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia e pelo FEDER através do programa POCI 2010
(PTDC/AUR/65885/2006).
9
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surpreendente ou inovador, e algo de valorizável e reconhecível por alguém serão então os elementos
chave a ter em consideração ao analisar os processos criativos.
No entanto, estas características não serão suficientes para identificar e analisar de forma clara ideias,
produtos e processos criativos. Qualquer destes atributos é relativo e difuso, dependendo do contexto e
dos intervenientes. Isto associa-se à distinção, efectuada também por esta autora, entre criatividade
“psicológica” (“P-creativity” – quando alguém faz algo de criativo em relação ao que ele próprio tinha
feito ou conseguia fazer antes disso) e “histórica” (“H-creativity” – quando esse acto criativo representa
algo de novo e inovador face ao que era alcançado ou reconhecido pela sociedade), sendo portanto
difícil delimitar claramente o que é criativo, que terá de ser inevitavelmente visto como sendo relativo e
contextual.
Neste quadro, serão de considerar simultaneamente diferentes tipos de criatividade, mesmo, por
exemplo, dentro da própria criação artística, sendo que nos parece interessante nesse campo assumir
a tipologia também enunciada por Margaret Boden (1990), que distingue:
(i) Criatividade não-familiar (com a possibilidade de novas combinações ou combinações menos
usuais de ideias já familiares – por exemplo, as imagens poéticas).
(ii) Criatividade exploratória (com a exploração de espaços conceptuais já anteriormente
explorados, pelo próprio ou por outros – por exemplo, artistas de rua).
(iii) Criatividade transformacional (com o alargamento e transformação dos espaços conceptuais
pré-existentes – por exemplo, novas tendências ou escolas artísticas).
Esta discussão acerca da natureza e delimitação da criatividade cruza-se com diversas outras
discussões paralelas, que têm sido prosseguidas desde há séculos, em múltiplas áreas científicas, e
que importa não perder também de vista na nossa discussão e testar empiricamente junto dos sujeitos
criativos (para mais detalhes cf. Costa et al., 2007).
Por um lado, a discussão acerca da criatividade como sendo algo de “natural” ou inato (algo de divino
ou um talento natural) ou, ao invés, como um resultado da interacção com o meio e sociedade
envolventes ao artista, como algo de “incubável”, que pode ser fomentado por essa interacção (onde o
que importará será a dotação em competências, acumuláveis e onde os processos de aprendizagem,
de diversos tipos seriam cruciais…) (veja-se Towse, 2004 sobre isto).
Por outro lado, o debate relativo à capacidade de indução e promoção da criatividade, que se associa à
discussão acerca das motivações intrínsecas ou extrínsecas que estarão subjacentes ao processo
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criativo e à possibilidade de a fomentar ou não com base em motivações extrínsecas (na lógica
prosseguida por autores como Bruno Frey ou outros - cf. Towse, 2004).
Finalmente, para além disto, a discussão acerca de a criatividade poder estar ou não muito relacionada
com factores como a inspiração ou rasgos de génio ocasionais, ou estar associada à disposição e a
estados de espírito particulares (românticos, depressivos, etc.), que desde sempre têm sido
relacionados com os processos criativos.
Do quadro conceptual abrangido pela nossa análise, e tendo em conta estes factores, resultam três
ideias chave, que iremos assumir como grelha-base de análise, e cuja relevância importa testar
empiricamente junto dos agentes criativos.
A primeira é a relação entre criatividade e inovação. A criatividade pode ser naturalmente inovadora, e
muitas vezes esta é uma das suas características determinantes. Uma nova criação pode representar
um corte ou transformação radical ou então uma melhoria incremental no campo artístico. No entanto,
note-se que nem todas as novas criações culturais e artísticas são necessariamente revolucionárias e
completamente inovadoras. Como acima se refere, a criatividade pode ser de diversos tipos e deve ser
encarada como relativa e contextual. Da mesma forma, note-se que a criatividade (muito associada a
inovações no produto, mas não só…) é apenas parte da inovação registada no campo artístico e
cultural, que pode verificar-se a vários níveis, tanto no produto, como no processo, como nas formas de
organização destas actividades.
A segunda ideia a destacar associa-se à relação entre criatividade e novidade. A criação de algo de
novo é natural pela própria natureza dos produtos culturais e da lógica expressão artística. No entanto,
a criação de novidade “pura”, na área cultural, é algo que depende não só da vontade e actividade do
criador, mas que necessita igualmente de uma legitimação social (artística, estética, simbólica) dessa
novidade, ou seja, a “novidade” tem de ser reconhecida e entendida por alguém que a valorize, alguém
que detenha códigos de leitura que permitam compreender e descodificar a obra e o que tem de novo.
Este é um facto que distingue fortemente a criação de novidade nas actividades criativas do que se
passa noutras actividades e sectores económicos.
Finalmente a terceira ideia a destacar associa-se à relação entre criatividade e valor, ou seja com a
valorização das actividades e processos criativos, isto é, com o seu reconhecimento social. O
reconhecimento social da criatividade depende de convenções, isto é, da partilha de significados e
valores comuns entre os diferentes agentes, que lhes permitem valorizar (de forma muito diferenciada)
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os produtos, autores e estilos culturais e artísticos. Este factor remete-nos para ideias clássicas do
campo da sociologia e economia da cultura, como a importância dos “mundos da arte” (ou “art worlds”,
Becker, 1982), das comunidades artísticas ou dos mediadores culturais, bem como para a noção de
capital cultural e o reconhecimento da sua importância como determinante nos consumos culturais (e
na própria produção). Todos estes processos, socialmente muito diferenciados, e sujeitos a múltiplas
lógicas, racionalidades e motivações por parte dos agentes envolvidos na provisão e consumos
culturais, levam a que o reconhecimento social do valor da criação seja um processo complexo e
multifacetado, onde os processos de mediação cultural serão inquestionavelmente relevantes.
É na linha de todas estas ideias, e particularmente das últimas duas, que importa discutir um pouco
mais aprofundadamente o papel dos mediadores culturais e dos processos de intermediação nestas
actividades. Voltaremos a esta questão na secção 3 deste artigo. Estas ideias, bem como os diversos
princípios e discussões anteriormente elencados, serão igualmente retomados, na secção 4, de
natureza empírica, discutindo-se as representações e preocupações dos criativos s artistas
portugueses em relação a todas estas questões.
A segunda grande questão teórica sobre a qual a pesquisa conceptual se tem debruçado, associa-se à
relação entre as dinâmicas criativas baseadas em actividades culturais e a aglomeração territorial.
Conforme se pode ver mais detalhadamente em Costa et al. (2007) e tem sido sistematicamente
destacado pela literatura teórica e empírica sobre estas questões, pode ser verificada uma relação
directa entre a dinâmica das actividades culturais e criativas (tanto no que concerne à estruturação da
oferta como à definição das suas procuras) e a aglomeração territorial, com a concentração em
determinados espaços, particularmente urbanos, das fases cruciais destas fileiras produtivas, em
particular as mais associadas à criatividade propriamente dita.
Na linha das explicações tradicionais da economia ou sociologia três grandes tipos de áreas de
argumentos normalmente são utilizados para justificar a aglomeração dos agentes e a existência de
sistemas produtivos fortemente territorializados baseados em vantagens aglomerativas (Costa et al.,
2007). Estes argumentos são naturalmente válidos também para a localização destas actividades:
a) os argumentos associados à densidade das práticas, e à densificação relacional associada à
aglomeração e ajuntamento dos agentes;
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b) os argumentos associados à dimensão, isto é, à obtenção de massas críticas e à exploração
de limiares de procura e de oferta que são proporcionados (em termos qualitativos ou
quantitativos) pela aglomeração; e
c) os argumentos associados à diversidade e heterogeneidade das práticas (e à sua
multiplicidade e potencial de diversificação, sobretudo num cenário de maior abertura à
diferença e menor controlo social).
Note-se que isto pode ser particularmente importante em actividades como as culturais e artísticas,
maioritariamente baseadas no trabalho orientado por projecto (“project oriented”), já que um meio
baseado na aglomeração pode potenciar o desenvolvimento de lógicas de produção centradas na
operação em rede, assente na interdependência entre os agentes locais, bem como no aproveitamento
de mercados locais de trabalho flexíveis, ou numa competição centrada em atributos qualitativos (Scott,
2006).
Entre outros aspectos, estes diversos argumentos apontam para factores importantes na obtenção de
vantagens económicas que permitem a competitividade clara destes espaços para o desenvolvimento
destas actividades (tanto do lado da oferta, como do da procura), desde a redução da distância, à
redução dos custos de transacção, à exploração conjunta de economias de escala e gama, ou à
ocorrência de toda uma grande variedade de externalidades, para além do próprio reforço da imagem e
significado simbólico do próprio lugar nas representações dos agentes económicos.
A todos estes factores, mais “convencionais”, que tendem a ser em geral convocados para explicar a
concentração territorial da criatividade e destas actividades (particularmente em certas áreas do espaço
urbano), mas também de diversas outras actividades económicas, podemos ainda acrescentar outros,
cuja relevância nos parece acrescida no caso concreto das actividades culturais e criativas.
Em particular, e como pode ser observado no esquema patente na figura 1, serão igualmente de
salientar um conjunto de factores mais associados ao campo do simbólico e que estão muitas vezes
ligados aos ambientes específicos ou mesmo aos “hypes” e “buzzes” associados a certos espaços e
áreas que as tornam “cool” para certos mundos da arte e segmentos criativos específicos, como tem
vindo recentemente a ser salientado por diversos autores. Três vertentes se nos afiguram aqui como
importantes e como factores a explorar empiricamente junto dos agentes criativos: a importância dos
mediadores culturais e de certos processos de intermediação (que analisaremos mais detalhadamente
na secção seguinte, face ao seu peso específico nas actividades artísticas e culturais, amplamente
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reconhecido em diversas áreas disciplinares, embora muitas vezes subestimado); a relevância de
certos núcleos e nós de convivialidade (espaços de encontro e sociabilidade, sejam especificamente
culturais, sejam outros, como a animação nocturna ou a restauração, por exemplo); ou o papel
desempenhado por certos atributos físicos e específicos destes espaços, particularmente valorizados
pelos criativos (nos centros históricos, em edifícios e zonas industriais abandonados, em zonas com
características naturais privilegiadas, etc.).
FIGURA 1: Aglomeração e criatividade nas actividades culturais

Aglomeração e dinâmicas criativas
baseadas em actividades culturais
Densificação Relacional /
Agrupamento
↓ distância

Dimensão / Massas críticas
/ Limiares mínimos
Diversidade /
Heterogeneidade

+ GATEKEEPERS /
MEDIADORES CULTURAIS

↓ custos de transacção
↑ economias de escala e
variedade conjuntas
↑externalidades
Imagem / significado
simbólico

Simbólico

+ NÚCLEOS / NÓS DE
CONVIVIALIDADE
+ ATRIBUTOS FÍSICOS
ESPECIFICOS DO ESPAÇO

Transacções formais / informais
(produtos, conhecimento tácito,
informação, tecnologia, inputs,…) reciprocidade
Novas possibilidades / mercados /
experiências (S/D) / vibrancy
Aprendizagem colectiva / Difusão e
acumulação de capital cultural /
conhecimento / inovação
Capital social/relacional /
Legitimação / Reputação /
Contacto directo com mediadores
Identidades partilhadas /

IMAGEM / REPRESENTAÇÕES
construídas
(o “cool” / o “hype”)

Fonte:
Costa et al., 2007

São estes outros aspectos, em particular os mais associados ao campo simbólico e à legitimação e
certificação das actividades artísticas e culturais que gostaríamos de destacar aqui e que importará
discutir um pouco mais, na secção seguinte.
Antes disso, no entanto, importa não esquecer também que para além destes aspectos, que muito nos
remetem para a aglomeração em certos espaços urbanos, a relevância do lugar se faz sentir
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igualmente através de outros aspectos, que se associam a uma forte territorialidade,
independentemente da localização em espaços urbanos ou não. De entre estes, muitos têm sido
destacados pelas teorias do desenvolvimento regional e local nos últimos anos, desde a inserção em
redes (internas ou externas), à possibilidade de desenvolvimento de mecanismos de governança
específicos (o que nos remete para a importância dos enquadramentos institucionais particulares), ou
às especificidades territoriais, nomeadamente a existência de características locais e mecanismos
endógenos que possibilitem a obtenção de vantagens competitivas a esse espaço: activos territoriais
específicos, imagem distintiva, significado simbólico, a história local, a sua “cultura” própria, o
património e herança cultural, etc. Também aqui, a par das diferenciações físicas e materiais, a
distinção se faz igualmente no campo do simbólico e os processos de mediação e legitimação podem
ser extremamente significativos. Passemos então a uma análise mais detalhada destes processos na
secção seguinte.

3. A importância da legitimação e o papel dos mediadores culturais
Tendo em conta o quadro conceptual geral definido na secção anterior, pretende-se aprofundar aqui
um pouco mais a questão da legitimação das actividades culturais e criativas, e, particularmente da
própria criatividade, bem como o papel central dos mediadores culturais nestes processos10.
Neste quadro, importa discutir a criação de valor nestas actividades e o seu reconhecimento social,
tendo em conta os processos de intermediação que se desenvolvem na produção e consumo destes
bens, e o papel específico desempenhado pelos mediadores culturais, evidenciando a sua função
fulcral na construção do valor simbólico (e consequentemente, no valor económico) no cluster cultural.
Os mediadores culturais, sejam eles os críticos e os media (avaliando, promovendo, filtrando, quem e o
que ver, ouvir e fruir), editores, programadores, curadores, ou mesmo repositores nas lojas (escolhendo
o que pode ser visto e ouvido, onde e como), agentes, produtores e promotores de espectáculos
(apostando nalguns projectos em detrimento de outros, pulsando o mercado), entre muitos outros
Partes do texto desta secção foram adaptadas de uma secção de um paper
anteriormente apresentado na conferência da rede DIME, “The Creative Industries and
Intellectual Property Conference”, London, 22-23 May 2008: Costa, Teles e Vasconcelos
(2008).

10
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exemplos, todos eles são actores-chave nestes mercados. Este papel tem sido tradicionalmente
reconhecido pela sociologia e mesmo pela economia da cultura, na medida em que estes agentes
desempenham um papel importante a filtrar, seleccionar, fornecer e gerir informação, e a ligar e interrelacionar oferta e procura cultural.
Este quadro está em parte relacionado com as especificidades das actividades criativas e com as
particularidades dos mecanismos que enformam os seus processos de produção e provisão, incluindo
o importante papel aí desempenhado pelos mediadores culturais. Uma boa forma de visualizarmos isto
será focarmo-nos na análise que Richard Caves efectua das “indústrias criativas” (Caves, 2002) e na
enunciação das particularidades destas actividades, da forma como é realizada por este autor. Pelo
menos três das sete propriedades que são identificadas e sistematizadas por Caves (como específicas
e distinguíveis nestes bens em relação aos outros bens económicos) podem ser destacadas de forma a
percebermos o papel fundamental dos mediadores culturais (gatekeepers) nas indústrias culturais em
geral, e na actividade mais criativa em particular.
A primeira delas é a propriedade da “infinita variedade” dos bens criativos (“infinite variety property”).
Num contexto de incerteza e de ausência de informação real sobre um novo bem ou serviço cultural
(ou seja antes de o “testarem”), as pessoas – tanto do lado da procura como do da oferta – necessitam
de ter uma selecção de entre a imensa variedade de bens que têm ao seu dispor e que podem
escolher. Pela sua própria natureza, os bens criativos são diferentes uns dos outros, e mesmo que o
autor seja o mesmo e o consumidor tenha previamente gostado da sua obra anterior, nada garante que
ele volte agora a gostar da sua nova criação (particularmente se esta for efectivamente inovadora e
criativa…). Os consumidores não conseguem aceder a todos os produtos, nem têm informação
disponível sobre todos eles; precisam de alguém, em quem confiem (ou em quem estão habituados a
acreditar ou em quem foram aprendendo a confiar), que lhes “diga” o que é bom, o que eles
eventualmente gostarão, aquilo que poderão preferir, com base, por exemplo, nas suas experiências
anteriores. Os mediadores culturais fazem face a esta necessidade, em diversos domínios (críticos,
editores e programadores, listas de preferências, etc.), tanto no caso dos consumos mais
generalizados e dos mercados de massas, como em domínios muito específicos e mercados mais
alternativos.
A segunda é a propriedade da “lista A / lista B” (“A list / B list property”). Os agentes das indústrias
culturais e criativas (particularmente as majors ou os agentes estabelecidos nos mercados mais
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estruturados, mas também alguns agentes independentes e mercados-nicho, até certo ponto)
encontram, neste contexto de incerteza, uma forma de reduzir os riscos da sua actividade e de
promover a eficiência económica, através da concentração dos seus esforços, investimentos e fluxos
promocionais numa pequena percentagem de autores e produtos, que se tornam relativamente hipervalorizados em comparação com os demais. Estes produtos e bens da “lista A” são aqueles que são
simbolicamente e/ou economicamente mais valorizados, num mercado ou mundo de arte específico
(embora o referencial de avaliação possa variar grandemente de consumidor para consumidor, e de
produto para produto, e possa estar centrado, por exemplo, em factores como a distinção que esse
bem proporciona, a identificação com o grupo, ou a legitimação pelo mercado, por exemplo).
Obviamente, isto leva a um processo cumulativo que tende a reforçar os investimentos e todos os
esforços nos activos mais seguros (autores, executantes, estilos), de forma a reduzir os riscos
económicos, particularmente no caso das actividades mais generalistas e mainstream, o que se reflecte
na promoção de grandes assimetrias nos preços e remunerações dentro do cluster. Isto resulta numa
valorização e promoção extra (excessiva?) de alguns bens, artistas, técnicos, executantes,
competências, comparativamente com outros, possibilitando a redução de riscos e a garantia de
rentabilização, reduzindo a incerteza dos investimentos, com gastos massivos e crescentes em
promoção, em imagem, e no reforço simbólico de determinadas “marcas”. O investimento nos autores
mais legitimados, por exemplo (e o apoio a um “star system”), embora muito mais oneroso, pode
garantir imediatamente o reembolso para o investimento que é feito, especialmente num quadro de
crescente peso do marketing, da promoção e da construção de símbolos na cadeia de valor
acrescentado destes produtos. O papel dos mediadores é portanto também evidente aqui. Eles são um
nó fundamental no processo de legitimação simbólica de todas estas pessoas e produtos, e na
construção e manutenção das convenções que suportam o seu prestígio (verifique-se isto num vasto
mercado generalista ou no seu segmento mais específico, independente ou “arty”).
A terceira é a propriedade do “ninguém sabe” (“nobody knows property”). A incerteza à partida do
sucesso de um bem cultural, que tem de ser assumida, do lado da oferta, pelos promotores que
suportam o projecto económico associado à produção desse bem, e que se defronta, do lado da
procura, por consumidores que são sempre colocados perante um produto criativo único, novo e
potencialmente “inovador”, é enorme. Mas também pode ser minimizada. Isto leva a comportamentos
(particularmente dos grandes investidores, como p.e., as majors na edição e distribuição fonográfica ou
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audiovisual) que tenderão a minimizar os riscos e a tentar reduzir essa incerteza tanto quanto for
possível. Com a dedicação a mercados mais “seguros” (e eventualmente menos “criativos”) e grandes
investimentos na promoção e em valores simbólicos generalistas, de massas, esta incerteza pode ser
reduzida, e o risco do investimento pode ser previamente minimizado. Se o produto for relativamente
similar àquilo que as pessoas já conhecem, ou se estiver próximo de esquemas, símbolos e processos
que já foram testados pelos consumidores culturais, será mais fácil ser bem sucedido. Os mediadores
culturais (na promoção dos produtos; no lançamento e consolidação de novas tendências e modas “trends” e “hypes” -; na forma como proporcionam educação e formação; no feedback que dão aos
autores em relação aos seus produtos – p.e., media, programadores, editores, mas também
professores ou artistas mais reconhecidos num determinado campo) podem ter também aqui um papel
relevante. Por exemplo, nos diversos mercados (sejam estes mais generalistas ou mais “elitistas”), eles
podem adaptar os processos de produção e consumo de forma a providenciarem informação aos
mercados, legitimarem opções, ou filtrarem e seleccionarem quais os bens ou artistas que poderão ser
mais bem acolhidos por determinados mercados específicos. Eles podem igualmente formar e
condicionar o “gosto artístico” ou as diversas “escolas” e estilos culturais que regulam a criação cultural
e que enquadram os processos económicos de produção, distribuição e consumo destes bens.
Tudo isto nos leva ao papel fundamental desempenhado pelos processos de mediação, a construção
de convenções e a actuação dos mediadores (gatekeepers) nestas indústrias. Estes agentes são
cruciais na redução da incerteza e no assegurar e certificar da qualidade artística. Eles têm um papel
importantíssimo no processo de criação de valor (e isto é também criação de valor acrescentado, em
termos económicos) nos bens criativos – são eles que fazem a reputação de uma obra de arte ou de
um artista (seja ela o seu estatuto junto dos mercados de massas e a população em geral, ou sejam
reputações mais específicas ou elitistas, reconhecidas e partilhadas por poucos, em mercados muito
particulares e mundos da arte muito especializados). Os símbolos que eles ajudam a construir (e as
convenções que lhes estão inerentes) têm vindo a assumir um peso crescente na cadeia de valor
destes produtos e eles ajudam a construir ou destruir reputações (e valor simbólico) que são, portanto,
um ponto crucial na formação do valor destes produtos. A legitimação de artistas e produtos permite
assim criar e/ou amplificar o valor que está inerente à propriedade intelectual do próprio criador (cf.
Costa et al., 2008).
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Isto é particularmente significativo num contexto em que os consumos culturais são unanimemente
reconhecidos como sendo dependentes de uma trajectória ou evolução anterior, isto é, da verificação
de uma adicção racional (ou dependência) dos consumos, para a generalidade dos bens culturais.
Com efeito, o consumo cultural depende da acumulação de um stock de “capital cultural”, que é ele
próprio função dos consumos culturais: os indivíduos aprendem a consumir cultura, e quanto mais
amplificam os seus consumos culturais, mais irão procurar mais e melhores bens culturais. O processo
de aprendizagem cumulativa nestes consumos e a noção de capital cultural são bem reconhecidas e
documentadas, como tem sido ampla e constantemente notado na história da sociologia e da economia
da cultura (veja-se sobre isto, por exemplo, Benhamou, 1996; Towse, 2003; Throsby, 2001; Caves
2002).
Para além disto, isto acontece no quadro de “mundos da arte” socialmente muito bem definidos
(Becker, 1982). O trabalho artístico e criativo desenrola-se num ambiente social específico,
frequentemente relativamente fechado ao exterior, onde a legitimação (ou múltiplas legitimações
cruzadas) ocorre. A entrada nesse mundo da arte, bem como o reconhecimento do valor, está
intimamente ligada a uma grande variedade de e intermediários e processos de mediação. A
legitimação do artista num certo mundo da arte, através do mercado, aos olhos dos seus pares, ou em
qualquer outra escala de reconhecimento, está dependente deles. O seu peso e valor (e mesmo o
auto-reconhecimento dos próprios artistas) são definidos pela sua aceitação por esse “mundo da arte”,
seja ele, nalguns casos, o vasto mercado de massas, onde essa legitimação é amplamente partilhada,
ou seja ele, noutros casos, o mais exclusivo e elitista grupo, onde o reconhecimento é apenas
partilhado pelos “happy few” que detêm o capital cultural específico que é necessário para a
descodificação e a fruição daquela obra de arte.
O papel dos mediadores culturais será portanto fundamental em tudo isto. Por um lado, ele é crucial na
estruturação da oferta. Isto verifica-se a diversos níveis: eles condicionam e “formatam” os jovens
artistas durante a sua formação, direccionando-os para certas competências estéticas ou técnicas; eles
são essenciais na entrada destes artistas no mercado, tornando-os conhecidos, apresentando-os e
inserindo-os nos mundos da arte onde a sua actividade se desenvolverá, fortalecendo-os com os
contactos e o capital social essencial à sua afirmação; eles editam, apresentam e promovem o
resultado da sua criação, numa relação peculiar, que se vai alterando ao logo do tempo, à medida que
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os seus poderes negociais vão evoluindo11 e as suas motivações e posições nos diferentes mercados
se vão modificando.
Se pensarmos nas lógicas complexas que estruturam a maior parte da criação e produção cultural nas
actividades artísticas e indústrias culturais contemporâneas, muito centradas em actividade baseada no
projecto e em processos de produção caracterizados pela especialização flexível, com a consequente
importância da aglomeração territorial (Scott, 2000), a relevância desta mediação afigura-se igualmente
evidente. Os mediadores são um nó fundamental na difusão de informação, de saber-fazer, ou mesmo
da inovação, e, ainda mais importante, no mapeamento e publicitação de todos os artistas, técnicos,
produtores, etc., que estão disponíveis para trabalhar e podem ser mobilizáveis para um projecto
específico. O seu conhecimento das suas competências, das suas carreiras passadas, dos seus perfis,
e a sua difusão num mundo da arte específico, é um factor chave que oleia o funcionamento dos
sistemas de produção flexíveis que são a base da produção dos conteúdos criativos nestas
actividades.
Finalmente, os mediadores e os processos de intermediação são igualmente inevitáveis no
estabelecimento e consolidação de convenções e grelhas de legitimação que possam ser percebidas e
reconhecidas por públicos mais vastos. Isto permite a institucionalização de convenções acerca do
valor de artistas e produtos, que possam ser partilhados, por especialistas e não especialistas,
fomentando o poder desses mecanismos de mediação. Por exemplo, se pensamos nos “Óscares” da
academia americana ou nos prémios dos grandes festivais, no campo do cinema, ou nos prémios da
indústria musical ou nas mais variadas tabelas de vendas e audição12, no caso da indústria musical,
apercebemo-nos da grande importância de tudo isto nos processos de selecção, filtragem e
fornecimento de sinais e informação aos consumidores (novamente, para os diferentes tipos de
mercados, onde diferentes características serão mais valorizadas, desde os mais independentes, aos
mais mainstream, muito centrados na legitimação pelo mercado – p.e., resultados de vendas, “box
offices”, etc.).

De início, o artista é claramente dependente do mediador cultural e do seu prestígio e
poder, mas depois, quando o criador se torna conhecido e plenamente legitimado pelo seu
mundo da arte, é o mediador quem mais beneficia de manter a relação com o artista
conceituado.
12 Mas também na associação simbólica a playlists específicas – p.e., por certos programas
de rádio ou mediadores concretos.
11
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Por outro lado, o papel dos mediadores na estruturação da procura é também da maior relevância, por
tudo quanto foi visto anteriormente. Eles são quem selecciona, quem programa, quem filtra, quem
certifica, quem fornece informação ao consumidor; são quem pré-visiona e tem o poder de escolher, de
testar, de seleccionar e de adaptar o novo produto aos mercados. Claro que vários outros processos de
mediação se podem também desenvolver aqui (pense-se nos fãs, nos “buzzes”, “hypes” e cenas que
marcam a indústria musical, por exemplo, e as subculturas que estão usualmente ligadas aos
consumos musicais), especialmente se assumirmos que os consumos culturais e artísticos são
consumos socialmente determinados13, como diversos autores clássicos defenderam tanto na
sociologia como na economia da cultura. As pessoas por vezes consomem para se identificarem com o
grupo ou sociedade em que estão inseridas, ou a um grupo específico desta; mas, por vezes, também
consomem porque se pretendem diferenciar e distinguir em relação a um grupo social específico.
Ideias como as de consumo conspícuo (de Veblen) ou distinção social (de Bourdieu) têm de ser
tomadas em conta quando pensamos nas procuras culturais e os mediadores têm obviamente um
contributo aqui, na vida quotidiana de todos nós.
Assim sendo, este papel dos mediadores afigura-se da maior importância, articulando e estruturando
tanto a oferta como a procura, independentemente de nós focarmos a nossa análise nas actividades
culturais mais mainstream ou mais independentes. Contudo, os processos específicos de mediação
serão diferenciados e as motivações dos artistas e dos mediadores podem ser muito distintas, como
tem vindo a ser notado através desta análise: por exemplo, as convenções formais ou informais que
estruturam o valor simbólico dos artistas e bens culturais podem ser definidas em torno da partilha de
conhecimento com o mais amplo universo de pessoas, ou podem, pelo contrário, ser estruturadas pela
oposição aos valores mais massificados e pela construção da diferença e da distinção, apenas
partilhada por alguns.
Todos estes aspectos nos remetem assim para a função fundamental dos mediadores e dos processos
de mediação na estruturação da produção e consumo culturais, e naturalmente, na sequência daquilo
que foi dito na secção anterior, da criação artística e da difusão da criatividade. Importará portanto
analisar se este enquadramento teórico e conceptual a estas questões tem ou não correspondência

Como aliás todos os tipos de consumos “económicos” deveriam ser vistos, embora aqui o
sejam de uma forma bem mais directa, evidente e acutilante…
13
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nas preocupações e representações dos agentes criativos, empiricamente analisadas. É o que se fará
na secção seguinte.
4. Alguns resultados preliminares de um estudo empírico sobre a criatividade dos artistas
portugueses
Nesta secção pretende-se apresentar os resultados preliminares de um estudo empírico sobre a
criatividade dos artistas portugueses e as suas representações sobre as questões anteriormente
focadas. O objectivo fundamental é para nós perceber até que ponto as questões conceptuais
anteriormente apresentadas fazem ou não parte das representações e das preocupações dos artistas
(e outros criativos) inquiridos, tentando testar a pertinência da nossa grelha conceptual e analítica. Para
tal, pretende-se aqui efectuar a análise das respostas a um conjunto de questões que foram colocadas
a sujeitos criativos em Portugal e, nesta fase, tentar distinguir se existe (ou não) diferença das
representações dos artistas em relação às dos criativos em geral (incluindo cientistas ou outros). Esta
questão poderá fazer particular sentido face ao importante papel, enunciado na secção anterior, que os
processos de mediação e os intermediários culturais desempenham na certificação e legitimação do
valor nos bens culturais e do elevado peso da componente simbólica na criação e no trabalho artístico
e cultural.
O trabalho empírico realizado consiste num inquérito que foi lançado recentemente14 utilizando uma
plataforma on-line, visando sujeitos criativos (ou que se auto-considerassem como tal) no campo
artístico, científico, ou outro. O método de amostragem seleccionado, com divulgação a partir de um
conjunto de agentes chave e solicitação de propagação pelos seus contactos (pretende-se agora numa
2º fase a propagação por mailing lists e a divulgação junto de grandes agentes institucionais do sector),
pretendia atingir gradual e directamente artistas e outros criativos em Portugal (centrando-se
naturalmente nas áreas urbanas, particularmente nas grandes cidades, face às especificidades do
Este inquérito, lançado em colaboração entre o Dinâmia/ISCTE e a Universidade de
Coimbra, visava não só a prossecução dos objectivos deste programa de investigação,
acima referido, muito focado na criatividade artística e cultural, como igualmente a
prossecução em paralelo de um conjunto de outros objectivos associados à realização de
um outro programa de investigação em curso relacionado com a realização de uma
dissertação de doutoramento em Ciências e Tecnologias da Informação no DEI-FCT da
Universidade de Coimbra.
14
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universo em causa), abrangendo a diversidade das actividades culturais e criativas, sem limitações por
parte dos inquiridores. Após a realização de um pré-teste, presencial, em 2007, e da posterior
codificação e fechamento parcial de grande parte das questões, foi transposto para uma plataforma online e lançado em Março de 2008.
Os objectivos subjacentes ao inquérito, no âmbito do programa de investigação referido, passavam por
compreender as suas representações acerca do conceito de competitividade e os factores subjacentes
a essa mesma criatividade, bem como por analisar as motivações para os padrões de localização dos
“criativos”.
Estão, no momento definido para a recolha de dados para este artigo, contabilizadas 217 respostas
válidas, sendo que, como foi referido, o trabalho de campo continua em curso, estando em lançamento
uma segunda fase de divulgação, mais generalizada.
Os resultados aqui apresentados terão portanto naturalmente ainda um carácter preliminar, embora já
nos permitam apontar para um conjunto de ideias chave consistentes em relação aos diversos tópicos
abordados.
O inquérito abrangeu um conjunto diversificado de questões, recolhendo para cada inquirido não só um
conjunto de dados diversos de caracterização (idade, sexo, local de residência, local de actividade, tipo
de actividade), como as suas auto-classificações em relação aos seus tipos de actividade criativa
(artística/ científica ou outra) e ao grau de dominância desta actividade na sua actividade normal
(principal ou não). Para além disto, os inquiridos foram colocados perante um conjunto de expressões e
questões referentes a um conjunto de tópicos cujos resultados preliminares abaixo exploraremos de
forma um pouco mais detalhada:
(i)

o conceito de criatividade;

(ii)

as características dos bens criativos;

(iii)

os requisitos e condições para se ser criativo;

(iv)

os factores subjacentes ao desenvolvimento da criatividade em determinadas áreas
urbanas;

(v)

a exemplificação de espaços ou áreas eminentemente criativos na cidade onde o
inquirido desenvolve a sua actividade.

Dos resultados obtidos até ao momento, regista-se que, nas 217 respostas válidas, a maioria dos
agentes inquiridos se auto-classifica como criativo no campo científico (53,3%), face aos que
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consideram que a sua criatividade é expressa no campo artístico (36,4%) ou os que resolveram
enunciar outros campos (10,3%), muitos deles insatisfeitos com as fronteiras entre esses dois campos.
Note-se no entanto que dos 88 inquiridos que classificaram a sua actividade criativa como artística (e
que iremos individualizar na análise dos resultados abaixo efectuada) alguns deles consideraram
também ter actividade criativa nos restantes campos, tal como acontece aliás nas outras categorias,
uma vez que a resposta a esta questão podia ser múltipla.
No entanto, dos 217 inquiridos, a grande maioria (cerca de 64%) considera a actividade criativa
exercida como a sua actividade principal (isto é, a actividade de onde obtém a maioria do seu
rendimento e onde gasta a maior parte do seu tempo), percentagem que se mantém semelhante ao
individualizarmos a amostra dos 88 artistas.
Foquemo-nos então na análise das respostas relativas aos diversos tópicos enunciados.
(i)

As representações sobre o conceito de criatividade

Um primeiro resultado sobre o qual gostaríamos de nos debruçar refere-se às representações dos
criativos sobre a noção de criatividade. Os agentes foram colocados perante um conjunto de
expressões (que classificaram de 1 (-) a 5 (+) consoante o seu grau de concordância com estas
expressões), que reflectiam a generalidade dos aspectos relativos à discussão do conceito de
criatividade sintetizados na secção 2.
TABELA 115: Representações sobre o conceito de criatividade
Questão 4
A criatividade pode ser induzida
A criatividade depende do estado de espírito
Ser criativo é fazer algo de inovador
Ser criativo é acrescentar algo ao que os outros já fizeram
Ser criativo é romper com o que os outros já fizeram
Ser criativo é eu conseguir fazer algo que nunca tinha feito anteriormente
A criatividade é algo de inato, que resulta de um talento natural
A criatividade surge de forma casual
A criatividade é potenciada por perturbações psicológicas
Para ser criativ o tenho de ter a consciência de que estou a ser criativo
A criatividade é algo de divino, de transcendental
Para ser criativ o é necessário ser reconhecido como tal, pelos outros
(Média)

Artist.
4,01
3,93
3,78
3,50
3,19
3,09
2,85
2,80
2,38
2,34
2,21
2,01
3,01

Total
4,04
3,93
3,94
3,59
3,20
3,18
2,83
2,80
2,41
2,26
2,05
2,19
3,04

dif
‐0,03
0
‐0,16
‐0,09
‐0,01
‐0,09
0,02
0
‐0,03
0,08
0,16
‐0,18
‐0,03

Fonte (desta tabela, bem como de todas as tabelas e gráficos seguintes): Elaboração
própria, com base nos resultados preliminares do inquérito (N=217 (total) / N=88 (artistas))
15
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FIGURA 2: Representações sobre o conceito de criatividade

Esses factores e os respectivos resultados estão expressos na tabela 1 e no gráfico da figura 2.Em
termos gerais, e para além de uma boa aceitação média, em geral, dos itens indicados (embora mais
variante e globalmente menor do que nas questões subsequentes), destaca-se aqui a valorização clara
de respostas diversas associadas ao carácter e à acção individual do criador (a criatividade poder ser
induzida, depender do estado de espírito, ser inovador), em detrimento daquelas que passam pela
necessidade de valorização e reconhecimento social dessa mesma criatividade (e que apontariam,
entre outros aspectos, para a criação de valor simbólico para os criadores e produtos).
Destaque-se a grande similaridade entre as repostas totais e as da amostra dos “artistas”, apenas com
pequenas variações, que são um pouco mais significativas em questões como as do ser inovador e
implicar reconhecimento social (relativamente menos valorizadas pelos artistas) ou as da criatividade
ser algo de transcendental ou de ser importante ter consciência de que se está a ser criativo (estas
relativamente mais valorizadas pelos “artistas”).
(ii)

As características dos bens criativos

Uma outra questão centrava-se sobre os aspectos distintivos dos bens criativos e aquelas
características que individualizam a actividade criativa (cf. Tabela 2 e Figura 3).
Destaca-se aqui uma relativa assimetria nas respostas (que os inquiridos podiam escolher em
simultâneo), sendo que as mais destacadas são claramente aquelas que remetem para as ideias de
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novidade e inovação (ser inovador, fazer o que ninguém antes tinha feito, em novos espaços de
conhecimento, ou em espaços já explorados, ser diferente,…). Pelo contrário, as ideias menos
partilhadas são (novamente) as que remetem para as noções de valorização, de reconhecimento e de
legitimação (bem como as de necessidade de consistência e identificação pessoal no percurso
criativo).
Em geral, verifica-se novamente uma grande similaridade entre os resultados dos artistas e os totais,
embora com algumas diferenças mais significativas nalguns itens particulares, sobretudo associáveis
às questões da autoria e da identificação pessoal com a criação. Com efeito, os artistas reconhecem
um pouco mais que os restantes a questão da identificação com a obra e consistência com os
percursos anteriores, e valorizam de forma bem menos clara que os restantes o facto de a criação ter
de ser “diferente”.
TABELA 2: Características para que algo (p.e.,um quadro, um livro) seja criativo
Questão 5
Ser inovador
Ser algo que nunca ninguém fez antes, explorando novos espaços de conhecimento
Ser diferente
Ser algo que nunca ninguém fez antes, dentro de um espaço de conhecimento já familiar
Ser arrojado
Ser algo que nunca consegui fazer antes
Ser novo
Ser algo com que eu me identifique
Ser algo consistente com o meu percurso anterior
Ser reconhecido/legitimado
Ser valorizado por alguém
Outros

Artist.
16,9
15,8
12,1
9,3
8,5
7,1
6,5
6,2
4,5
4,2
4,2
4,5

Total
17,1
16,7
14,8
11,3
7,8
6,9
7,2
5
2,2
4,1
3,9
2,9

dif
‐0,2
‐0,9
‐2,7
‐2
0,7
0,2
‐0,7
1,2
2,3
0,1
0,3
1,6

FIGURA 3: Características para que algo (p.e.,um quadro, um livro) seja criativo
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(iii)

Os requisitos para ser criativo

Um terceiro conjunto de tópicos permite-nos perceber melhor as representações acerca das condições
necessárias ou desejáveis para desenvolver um trabalho criativo. Com base na análise conceptual e
teórica anterior os agentes foram inquiridos em relação aos diversos aspectos apresentados na tabela
3.
Tal como se pode ver nesse quadro e no gráfico apresentado na figura 4, a generalidade dos itens é
bem cotada, tanto pelo total dos inquiridos como pela amostra de artistas, que mais uma vez,
apresentam uma similaridade muito elevada nas respostas. As questões mais valorizadas associam-se
sobretudo à existência de uma predisposição favorável e disponibilidade para ser criativo, ao humor,
bem como ao estar perto de pessoas ou de espaços que predisponham e estimulem essa criatividade.
Em contraponto a estes factores mais “pessoais” e motivacionais, as questões menos valorizadas
prendem-se com o estar isolado ou junto de muitas pessoas, mas indiferenciadas, bem como o
conforto material.
TABELA 3: Condições necessárias para ser criativo
Questão 6
Disponibilidade
Estar num local geográfico ou num espaço físico agradável e/ou que estimule a criatividade
Estar junto de pessoas que me inspirem/predisponham para a minha criatividade
Disposição / humor
Estar junto de pessoas criativas
Estar próximo de contactos favoráv eis à difusão dos meus produtos criativos
Estar junto de pessoas que entendam a minha criatividade
Estar perto de muitas pessoas
Conforto material/financeiro
Estar isolado
(Média)

Artist.
4,06
3,89
3,81
3,79
3,55
3,48
3,41
2,81
2,79
2,76
3,44

Total
4,06
3,87
3,91
3,83
3,56
3,46
3,40
2,74
2,85
2,56
3,43

dif
0
0,02
‐0,10
‐0,04
‐0,01
0,02
0,01
0,07
‐0,06
0,20
0,01

FIGURA 4: Condições necessárias para ser criativo
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Apesar da similaridade entre artistas e o total, novamente nalgumas das questões menos indicadas, os
artistas voltam a dar-lhes uma importância relativa um pouco superior, como será aqui o caso, da
proximidade com outros, e, particularmente, o estar isolado para criar.
Notem-se ainda, em ambos os casos, os valores intermédios concedidos à proximidade com pessoas
que possam também ser criativas, entenderem a criatividade e poderem ajudar a difundi-la, factores
essenciais para a questão dos processos de mediação cultural.
(iv)

Os factores explicativos da concentração criativa em certos espaços, particularmente
urbanos

Um outro conjunto de tópicos confrontava os agentes criativos com as representações sobre as
motivações para a aglomeração das actividades criativas e as explicações para a existência de certos
“meios” mais criativos ou de dinâmicas territoriais específicas associadas à criação, eventualmente
concentrados em espaço urbano e associados fortemente à aglomeração, conforme o defendido na
secção 2.
As respostas dos agentes (totais e subconjunto dos “artistas”) estão sintetizadas na tabela 4 e na figura
5.
TABELA 4: Factores para um ambiente urbano criativo e propenso à criatividade
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Questão 7
Maior acesso a estímulos diversos
Maior acesso a informação
Aglomeração / proximidade com outros artistas/criadores, com quem possa aprender
Espaços físicos inspiradores
Maior abertura e tolerância da sociedade em geral/ maior liberdade
Aglomeração / contacto e proximidade com outros artistas/criadores, com quem possa colaborar na
minha criação
Aglomeração / contacto e proximidade com outros artistas/criadores, que possam entender/partilhar a
minha criação
Convivialidade
Ambiente/atmosfera especifico de determinadas zonas/bairros
Proximidade com o público / existência de “mercado” para o meu trabalho
Cosmopolitanismo
Proximidade com os mediadores culturais (críticos, programadores, etc.)
(Média)

Artist.
4,24
4,16
3,88
3,86
3,83

Total
4,25
4,21
3,96
3,86
3,87

dif
‐0,01
‐0,05
‐0,08
0
‐0,04

3,82

3,89

‐0,07

3,72
3,72
3,68
3,65
3,47
3,45
3,79

3,79
3,69
3,59
3,49
3,43
3,35
3,78

‐0,07
0,03
0,09
0,16
0,04
0,10
0,01

FIGURA 5: Factores para um ambiente urbano criativo e propenso à criatividade

As principais ideias a destacar aqui associam-se, não só aos elevados valores médios obtidos por
todas as respostas (todas elas acima de 3.3, numa escala de 1 a 5), como para além disso, por uma
valorização muito clara da possibilidade de acesso a estímulos diversos e do acesso à informação (no
topo de um conjunto de factores onde a proximidade com outros artistas, os espaços físicos
inspiradores ou o menor controlo social e maior tolerância, ou o contacto com outros artistas, por outros
motivos, são igualmente bastante relevantes).
Os menos valorizados (apesar de também bastante valorizados nas escala indicada), passam muito
pelas questões mais intangíveis, desde a convivialidade e ambiente dos bairros, até à proximidade com
o público, o cosmopolitismo e (a menos valorizada!), a proximidade com os mediadores culturais.
Mais uma vez se regista uma certa similitude ente os resultados dos artistas e os totais, mas note-se
que é exactamente nestes menos citados que as maiores diferenças se fazem notar, com uma maior
valorização relativa por parte dos artistas dos aspectos mais “cultural-simbólicos”, seja o ambiente e

1336

ACTAS
14º Congresso da Associação para o Desenvolvimento Regional
4 a 6 de Julho de 2008

atmosfera criativa de certos bairros, seja a proximidade com os gatekeepers seja ainda (e contra
muitas ideias feitas…) a maior valorização da proximidade e acesso ao mercado.
(v)

Exemplificação de zonas criativas

Finalmente, uma última questão sobre a qual gostaríamos de apresentar aqui alguns resultados, ainda
que igualmente embrionários, associa-se à sugestão de espaços ou zonas particularmente criativas ou
propícias à criatividade na cidade dos inquiridos. Os resultados obtidos até ao momento, apesar de
terem permitido apontar (também sem grandes diferenças entre artistas e os restantes) algumas zonas
concretas em várias cidades (sobretudo nas áreas históricas e tradicionais, dos centros urbanos, ou
bairros culturais – com particular enfoque no Bairro Alto em Lisboa), mais do que tudo, passam pelo
salientar, com grande expressividade, das características físicas e materiais do espaço, particularmente
as condições naturais e a ligação à natureza e como fonte de inspiração para a criatividade (mar,
espaços naturais, jardins, etc.).
A este resultado parece estar associada uma indistinção entre criação e criatividade: eventualmente
qualquer artista poderá criar em qualquer lado, e o cimo das montanhas ou o meio do deserto poderão
ser óptimos espaços para escrever ou pintar e ser fonte de inspiração para o artista; mas para um
artista ser criativo poderá ser necessário ter contactado com outras obras e outros artistas, ter
contactado com certas pessoas, ser conhecido, ser reconhecida e identificada a sua criatividade. Esta
distinção entre momento de criação e condições necessárias para ser criativo não parece estar patente
nas representações dos inquiridos, nem especificamente nesta questão, nem muito directamente em
nenhuma das anteriores, pelo menos em termos médios.
Para além das respostas concretas a estes 5 conjuntos de questões e da averiguação das diferenças
(patentes nas figuras apresentadas) entre as representações dos artistas e do total dos criativos
inquiridos, foram igualmente testados até ao momento, igualmente ainda de forma preliminar, alguns
outros cruzamentos entre estas variáveis, ou entre estas e outras, mas que por agora não nos parecem
ter fornecido resultados muito mais conclusivos dos que aqui apresentados. Obviamente que com a
sequência dos trabalhos e o aumento do número de inquiridos (e eventualmente alguma consolidação
nas tendências de resposta) tenderemos a desenvolver esta análise e, particularmente, a utilizar
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técnicas de análise multivariada, em particular análise factorial e de clusters para tentarmos obter
conclusões mais sólidas e eventualmente identificarmos algum núcleo de agentes observados que, ao
contrário do que parece acontecer agora, claramente identifique a importância dos factores associados
aos processo de mediação e ao papel dos gatekeepers no seu discurso e nas suas representações.
5. Nota conclusiva
Procurou-se neste artigo fazer uma síntese de algumas conclusões preliminares de um projecto de
investigação em curso, centrado na análise dos factores subjacentes à criatividade artística e à sua
relação com o território, com um particular enfoque no papel central que os processos de intermediação
cultural e os agentes mediadores desempenham na estruturação destas actividades criativas,
nomeadamente no campo cultural e artístico.
Após um elencar dos principais vectores conceptuais que estruturam a análise prosseguida no que
concerne à criatividade e à sua relação com o território (secção 2), e de um aprofundamento analítico
dos factores subjacentes à consideração do papel fulcral do papel dos mediadores culturais nestas
actividades (na secção 3), tentou-se verificar até que ponto esses desenvolvimentos teóricos e
conceptuais estão ou não presentes e são ou não conformados pelas representações dos agentes
criativos e, em particular, se há distinções entre artistas e outros criativos (secção 4).
Em termos muito genéricos, verifica-se uma coincidência das ideias gerais veiculadas pelas
abordagens teóricas a estas questões com aquilo que são as representações dos agentes inquiridos.
No entanto, algumas ideias, e em particular as mais associadas aos processos simbólicos, de
legitimação e às questões da intermediação cultural, parecem não estar tão representadas nas
preocupações dos criativos (mais particularmente os não artistas).
Parece não haver uma clara noção junto dos inquiridos da distinção entre o espaço para “criar”, para
“produzir” a criação, e o espaço necessário para ser criativo (para estar e ver, para ser visto, para se
inspirar, etc.). Da mesma forma, parece não haver igualmente tão grandes convicções como seria de
esperar (pelo menos tendo em conta os contributos teóricos e conceptuais) sobre a importância da
aglomeração territorial como fomentador e multiplicador de “capital cultural” e isto não apenas do lado
da produção criativa, mas também do lado da capacidade de a perceber, isto é, da própria procura (já
que a criatividade implicará comunicar algo, transmitir significados).
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Há alguma confirmação (bastante relativizada, embora maior nos artistas do que na generalidade dos
criativos) da importância dada aos aspectos simbólicos associados a estas actividades, bem como,
mais notoriamente, da importância dada às condicionantes físicas e tangíveis dos espaços, bem como
aos padrões de localização individuais e às motivações pessoais dos criadores.
Em particular, os processos de mediação cultural e o papel dos mediadores parecem não ser alvo de
tão grande atenção quanto lhe é dada pelo enquadramento teórico e conceptual a esta pesquisa.
Com efeito, são em geral amplamente reconhecidos os factores de aglomeração mais “tradicionais”
como fonte de fomento da criatividade. No entanto, não é em geral assumida da mesma forma a
importância de outros factores, que considerámos mais “específicos” das actividades culturais. Isto
pode resultar de uma dupla ordem de circunstâncias e factores: poderá ser porque não são
apercebidos como relevantes pelos agentes (é esta a nossa convicção), face ao seu carácter mais
intangível e à menor reflexão que geralmente suscitam; ou poderá ser efectivamente porque a sua
importância relativa seja efectivamente menor… Importará portanto continuar a pesquisar esta questão,
focando particularmente nestes pontos, tendo em conta a consciencialização (ou não) para a distinção
entre criação e criatividade (e os seus diferentes requisitos em termos de necessidade de efeitos de
“aglomeração”), e a relevância (ou não) da valorização social e do reconhecimento e legitimação da
criatividade (que passará pela capacidade de transmitir e comunicar o seu significado simbólico).
Neste sentido, esta agenda de investigação prosseguirá naturalmente com o aprofundamento da
análise destes resultados e, particularmente, das respostas obtidas com a expansão do questionário a
um universo mais vasto, na 2ª fase que agora se inicia, e com o desenvolvimento da exploração dos
cruzamentos entre estas e com outras variáveis, recorrendo a técnicas estatísticas mais elaboradas,
nomeadamente análise factorial e de clusters. Prosseguir-se-á igualmente a vertente da confrontação
mais directa com outros tipos de trabalho criativo, e ter-se-á em particular atenção, como questão
central desta linha de investigação, as implicações das conclusões obtidas para a definição de políticas
públicas, nomeadamente no campo das políticas culturais, de base local, regional e nacional, bem
como das politicas de promoção do desenvolvimento territorial.
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