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Cooperação Cultural: A Experiência de 6 anos de FIGAC 

O Fórum Internacional de Gestão Artística e Cultural – FIGAC – é um evento científico e cultural que se realiza, na 

região Norte de Portugal desde o ano de 2010, como projeto final do curso de licenciatura em Gestão Artística e 

Cultural (GAC) que começou a ser lecionado no Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC) no ano letivo 

2007/2008. 

Atualmente o FIGAC visa promover o diálogo e a reflexão sobre aspetos relacionados com a gestão cultural 

contemporânea a nível nacional e internacional, e, a médio prazo, pretende constituir-se como um espaço de 

referência no que concerne à divulgação de boas práticas e à promoção da discussão e da produção científicas sobre 

temas relacionados com a gestão cultural contemporânea. 

De realçar que todo o processo (concepção, implementação e avaliação) do FIGAC é da inteira responsabilidade dos 

estudantes finalistas do curso de GAC, sendo que para o efeito é, atualmente, destacado anualmente um docente 

para coordenar todo o projeto. Não deixa de ser sintomático que, face à persistência dos estudantes, a cooperação, 
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nas mais diversas formas, se foi alargando, numa primera fase, a toda a comunidade académica e, numa segunda 

fase, a investigadores e profissionais do setor cultural e criativo. 

Nas seis primeiras edições do FIGAC, os estudantes promoveram e produziram, na região do Alto Minho, um conjunto 

de atividades muito diversificadas – ações de formação, conferências, debates, exposições, palestras, performances, 

residências artísticas –, que contaram com a participação de centenas de estudantes, professores, investigadores e 

profissionais do setor cultural e criativo, nacionais e internacionais. 

Na presente comunicação vai realizar-se uma apresentação sumária das diferentes formas de cooperação que se 

observaram no FIGAC desde 2010 e que contribuíram para o tema da edição de 2015 “Cooperação Cultural 

Transnacional”. 

A cooperação estratégica entre estudantes e professores, a cooperação operacional entre os estudantes que o 

organizam, a cooperação científica dentro da academia, a cooperação institucional com as organizações públicas e 

privadas do contexto envolvente, a cooperação cultural com profissionais e organizações do setor cultural e criativo e 

a cooperação internacional com instituições de ensino superior e organizações do setor cultural e criativo. 

O FIGAC começou a ser pensado por estudantes e professores no segundo ano de funcionamento do curso, no ano 

letivo 2008/2009. Docentes e discentes pretendiam promover um evento que celebrasse a chegada ao mercado de 

trabalho dos primeiros licenciados em GAC do IPVC. Nessa altura propuseram-se dinamizar uma espécie de festival 

denominado de “FiGAC: Finalistas de Gestão Artística e Cultural”. Tendo em consideração o objetivo definido para o 

evento, considerou-se, na altura, que a cooperação, enquanto processo social deliberado, consciente e voluntário, 

baseado em relações humanas e associativas, através do qual um grupo de pessoas e/ou organizações procura 

encontrar respostas e soluções para problemas comuns, seria a metodologia mais adequada para o desenvolvimento 

do empreendimento. 

No ano letivo seguinte, depois de ponderarem sobre o assunto, estudantes finalistas e professores, convocaram os 

estudantes que estavam a frequentar os 1º e 2º ano do curso para debater o tipo de projeto que deveria ser 

promovido para assinalar a conclusão do curso. 

Fruto deste trabalho colaborativo, considerou-se que a sigla deveria ser mantida – FIGAC -, mas que esta deveria 

passar a significar Fórum Internacional de Gestão Artística e Cultural. 

Feito o reajuste à designação, o corpo docente de então decidiu que a organização do evento – ainda de forma 

experimental e sem a pretensão de o tornar num evento emblemático da conclusão do curso – deveria ser 

enquadrada na disciplina de “Iniciação à Prática Profissional” que era, na altura, leccionada por vários docentes e que 

enquadrava também os estágios profissionais dos estudantes. 
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E esta foi a realidade até à V edição do FIGAC, que aconteceu em 2014. 

Assim, nas primeiras cinco edições do FIGAC a organização, que sempre foi da responsabilidade dos estudantes 

finalistas, era coordenada por uma equipa de docentes que cooperavam entre si e com estudantes. 

Os resultados obtidos foram muito diversificados, dependendo, por um lado, do empenho e competências dos 

estudantes e, por outro lado, das caraterísticas dos docentes envolvidos que foram variando ao longo dos anos uma 

vez que não havia um corpo docente estável na disciplina em que o projeto era promovido. 

Não obstante a diversidade de propostas que foram sendo desenvolvidas nas primeiras cinco edições, é inequívoco 

que todas foram fruto do trabalho colaborativo entre os estudantes e os docentes, mas também fruto da cooperação 

com os agentes culturais locais, com entidades do poder local e com instituições de ensino superior nacionais e 

internacionais. 

Genericamente pode dizer-se que o processo de trabalho era desenvolvido, em grande e pequenos grupos, até se 

decidir o tema de cada edição do FIGAC. A partir do tema era desenhada a programação e iniciadas as diligências 

para reunir as condições necessárias para a sua implementação. Tudo este trabalho era desenvolvido ao longo de um 

ano letivo, sendo que, não raras vezes, o processo de definição do tema e de desenho da programação se arrastava 

ao longo de um semestre, ficando todo o trabalho de implementação para o 2º semestre do ano letivo. Este último 

aspecto revelava-se francamente inadequado, nomeadamente no que se refere à angariação das verbas necessárias 

para a implementação do projeto, à montagem de uma estratégia de comunicação que permitisse ultrapassar o 

âmbito local e à realização de convites de oradores com produção científica e/ou experiência profissional relevantes 

no contexto internacional. 

Com equipas muito variáveis ao longo dos anos – estudantes sempre diferentes e equipa docente oscilante – nas 

primeiras cinco edições foram sempre experimentados formatos diferentes sendo, por isso, difícil a afirmação, 

nacional e internacionalmente, do evento. 

Mas o ano de 2014 foi um ano de transição para o FIGAC. 

Fruto do trabalho de avaliação das edições anteriores, foi desenhada uma programação que procurava, de alguma 

forma, colmatar algumas das lacunas diagnosticadas e, acima de tudo, que procurava dar uma última oportunidade a 

um modelo que sabíamos que tinha que ser alterado para que o FIGAC cumprisse novos e mais ambiciosos 

desígnios. 

Um balanço ao trabalho desenvolvido no âmbito do FIGAC 2014 veio confirmar que se tornava fundamental, tal como 

já se avizinhava, implementar uma mudança de rumo, sem que isso, significasse qualquer alteração na essência 

cooperativa e colaborativa do evento. 
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O ano de 2015 foi, por isso, um ano de ruptura para o FIGAC. 

O FIGAC deixou se ser coordenado por uma equipa de docentes e passou a ser enquadrado numa disciplina que 

desde aí se dedica em exclusivo ao projeto. Fruto da avaliação que tinha sido feita às outras edições do FIGAC foi 

possível no seio do grupo de trabalho (estudantes e professor) desenhar uma nova estratégia para o projeto. A 

preocupação não foi trabalhar de forma colaborativa para o FIGAC 2015, mas sim criar as condições para construir 

um projeto sólido a partir da herança de cinco anos de FIGAC. Se esse objetivo fosse atingido o FIGAC 2015 deveria 

ser considerado um sucesso. 

Tudo foi alterado. Mas tudo foi justificado à luz de uma estratégia e de literatura que enquadra a Gestão Cultural 

Contemporânea. Foi um trabalho árduo que durou um semestre. Durante o período que, nos outros anos, se definia a 

temática e a programação, no ano letivo 2014/2015 foi necessário fazer esse trabalho e repensar, estrategicamente, 

toda a filosofia do evento. 

Foi com base numa nova Missão, Visão e Objetivos, que estudantes e professor começaram a pensar, também de 

forma colaborativa, no desenho do FIGAC 2015. 

Os estudantes discutiam cientificamente a organização do FIGAC e isso tinha que surtir algum efeito! 

Todas as propostas efetuadas pelos estudantes – em pequeno ou grande grupo – tinham que ser justificadas 

cientificamente e com base na estratégia que os próprios estudantes tinham definido para o FIGAC. Mesmo no que 

diz respeito à estrutura do evento tinha que ser justificada com base em eventos similares organizados por 

instituições de ensino superior. O desafio era enorme pois os estudantes iam percebendo que, não obstante a 

importância das edições anteriores do FIGAC, era preciso, mais uma vez, efetuar alterações ao modelo. A única 

diferença era que, agora, essas modificações concorriam para uma estratégia definida a médio prazo. 

Tendo em consideração as condicionantes e as alterações profundas efetuadas o risco era grande. O balanço feito 

não deixou margem para dúvidas: a aposta foi ganha! 

O FIGAC 2015, cujo tema foi “Cooperação Cultural Transnacional”, lançou um conjunto de sementes que os 

organizadores do FIGAC 2016 não desprezaram e, pela primeira vez, o processo colaborativo na organização do 

FIGAC começa a estender-se a ex-estudantes e futuros finalistas. 

Porque o FIGAC deve ser encarado como um programa e cada edição como um projeto desse programa, os 

estudantes finalistas têm, por um lado, que convocar os ex-estudantes para participarem no processo de construção 

de cada edição e, por outro lado, que encontrar estratégias para envolver os estudantes do 1º e do 2º ano no 

processo de desenho e implementação do seu projeto. 
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Seguindo esta lógica, ao contrário do que aconteceu nas seis primeiras edições, a seleção do tema da VII edição 

aconteceu com um ano de antecedência, no final do ano letivo 2014/2015. E nessa altura os estudantes decidiram, 

face ao sucesso da VI edição que tinha acabado de terminar, que toda a estrutura se deveria manter para permitir a 

sua afirmação, nacional e internacionalmente. 

Tudo indica que a opção dos estudantes foi a acertada pois, mais uma vez, está a surtir efeitos. 

Parece que não restam dúvidas que hoje, quando se prepara a VII Edição, o FIGAC – que pretende promover o 

diálogo e a reflexão sobre aspetos relacionados com a gestão cultural contemporânea a nível nacional e internacional 

– começa, timidamente, a afirmar-se como um espaço de referência no que concerne à divulgação de boas práticas e 

à promoção da discussão e da produção científicas sobre temas relacionados com a gestão cultural contemporânea. 

Tendo em consideração a metodologia de trabalho aplicada, parece que, não restam dúvidas, que o FIGAC pode ser 

apresentado como um caso de sucesso de um ambiente colaborativo entre os estudantes de um curso do ensino 

superior iniciado em setembro de 2009 e que, desde então, face à persistência dos estudantes, se foi alargando, 

numa primera fase, a toda a comunidade académica e, numa segunda fase, a investigadores e profissionais do setor 

cultural e criativo. 

A terminar, convido-vos a visitarem Viana do Castelo nos dias 2 e 3 de junho de 2016 para participarem no FIGAC 

2016 que terá como tema “Gestão Cultural: Formação e Profissionalização”. 

Até lá! 
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