
Criado pelo Theatre Communications Group, e contando com fundos provenientes da Doris Duke Charitable 

Foundation, o programa Audience (R)Evolution foi criado para estudar, promover e apoiar modelos bem-sucedidos 

engajamento do público nos estados unidos. A partir de estudos de caso específicos, o objetivo do projeto é 

relatar as histórias de organizações teatrais com base numa compreensão institucional, em dados qualitativos  

e quantitativos e em perspectivas pessoais.
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INTRODUÇÃO
Desenvolvido pelo Theatre Communications Group (TCG), e contando com fundos provenientes da Doris Duke  

Charitable Foundation, o Audience (R)Evolution Program foi criado para estudar, promover e apoiar modelos 

bem-sucedidos de engajamento do público na comunidade formada por teatros profissionais sem fins lucrativos nos  

Estados Unidos. A primeira etapa do programa, que aconteceu entre 2012 e 2015, incluía quatro fases: Avaliação,  

Agregação de Conhecimento, Subvenções e Difusão.   

Na fase inicial dessa primeira etapa do programa, o TCG contratou a AMS Planning & Research, uma firma nacional de 

consultoria no setor de gerenciamento das artes com sede nos Estados Unidos, para fornecer competência técnica em 

pesquisa para o projeto. Por mais de 25 anos, a AMS tem dado apoio à comunidade artística ao setor cultural oferecendo 

pesquisa aplicada e desenvolvimento de estratégias. 

Nesse projeto, os objetivos da AMS foram definidos como sendo os seguintes:

n  Desenvolver um vocabulário comum sobre engajamento do público.

n  Explorar modelos de engajamento do público e compreender como e porquê funcionam os mais bem 

sucedidos entre eles.

n  Compartilhar esses modelos bem sucedidos com o setor como um todo.

Para os propósitos desse relatório, a AMS definiu “engajamento do público” como todo e qualquer esforço da parte do 

teatro em criar vínculos com seus apoiadores/público, explorando às vezes múltiplos caminhos simultâneos com o desejo  

de expandir o compartilhamento da experiência teatral.

ESTUDOS DE CASO  
Como parte do seu esforço de pesquisa, a AMS compilou dados e preparou estudos de caso sobre oito companhias de 

teatro dos Estados Unidos que incorporaram o engajamento do público como um componente fundamental da sua oferta 

de serviços e missão institucional. As companhias foram selecionadas com base em recomendações da direção do TCG, 

baseadas, em parte, em companhias que haviam sido citadas como organizações de “melhores práticas” por seus pares. 

Os teatros escolhidos representam uma variedade de localizações e tamanhos dentro dos Estados Unidos. 

Os oito teatros participantes foram:

n  Arkansas Repertory Theatre, Little Rock, AR n  Steppenwolf Theatre Company, Chicago, IL

n  HERE Arts Center, Nueva York, NY  n  The Theater Offensive, Boston, MA

n  Long Wharf Theatre, New Haven, CT n  Woolly Mammoth Theatre Company, Washington, DC 

n  Oregon Shakespeare Festival, Ashland, OR n  Youth Speaks, San Francisco, CA 

Alguns desses teatros já haviam recebido subvenções do TCG; dados relacionados aos programas financiados e seus 

resultados foram incluídos nos estudos de caso quando possível e usados como suplemento aos dados coletados  

pela AMS.

A pesquisa da AMS centrou-se na compreensão do que seria considerado “êxito” para os esforços de engajamento do 

público dos teatros e em abranger todo o percurso até o resultado final desses esforços. Os estudos de caso relatam 

as histórias dessas organizações através do conhecimento institucional, de dados qualitativos e quantitativos e de  

perspectivas individuais. Como complemento, os estudos de caso exploram perguntas tais como: Como os teatros  

mensuram seu próprio êxito? Que práticas podem ser replicadas por outras organizações do campo? Que desafios e 

obstáculos se apresentam especificamente aos teatros, e como podem o TCG, os financiadores e outros apoiadores  

ajudar essas organizações a superá-los?
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O processo incluiu uma primeira rodada de 58 entrevistas feitas entre 2012 e 2013. Para garantir a diversidade de dados,  

a AMS entrevistou pelo menos três membros da equipe de cada companhia, incluindo pelo menos um dos líderes artísticos,  

um implementador primário do programa de engajamento do público da companhia e um membro adicional da equipe 

envolvido nos esforços de engajamento do público. A AMS também conversou com membros do comitê administrativo 

do teatro e com outros que pudessem prover retorno em primeira mão sobre os esforços de engajamento do público.  

Membros da plateia e parceiros do programa também puderam dar seu retorno.

A equipe do TCG conduziu uma rodada suplementar com mais entrevistas na primavera de 2015, conversando mais uma vez 

com muitos entrevistados na primeira etapa, e, em alguns casos, com membros adicionais das equipes dos teatros.

A AMS pediu aos entrevistados que compartilhassem informação sobre estratégias específicas de engajamento do 

público e os programas relacionados a elas. Eles falaram sobre o comprometimento das organizações com os esforços 

de engajamento do público e o grau de envolvimento da estrutura organizacional da companhia no planejamento, 

implementação e avaliação do programa. Os entrevistados compartilharam os objetivos que queriam atingir através 

desses programas/atividades; discutiram a seleção de estratégias de programação, implementação de design e impacto; 

e descreveram os resultados que planejavam ter. As entrevistas também nos deram compreensão sobre a medição 

do êxito, as dificuldades, os programas/esforços bem sucedidos que têm sido replicados em outras organizações e as  

lições aprendidas. 

Essa pesquisa representa um retrato instantâneo de oito instituições estudadas durante o período do estudo. Dado o ritmo 

rápido de mudança cultural, especialmente com relação a atividade na internet e nas redes sociais, é importante notar que 

alguns programas que os teatros viam como pioneiros naquela época já estão agora amplamente difundidos. Ademais,  

há um grau substancial de rotatividade entre o pessoal do teatro, e muitos indivíduos citados nos estudos de caso  

já não trabalham na área. Ainda assim, os estudos de caso possibilitam várias compreensões úteis que continuam a ter 

ressonância no campo, apesar das circunstâncias cambiantes. 

SUPOSIÇÕES SUBJACENTES 
AMS começou sua pesquisa articulando um esquema em quatro etapas chamado “Framework for Success”, que então aplicou 

às iniciativas de engajamento do público. Ao conduzir as entrevistas dos estudos de caso, a AMS avaliou até que ponto os 

esforços feitos pelos teatros se alinhavam nesse marco esquemático. 

O marco esquemático inclui:

n  IDENTIFICAR o(s) resultado(s) desejado(s). 

n  PLANEAR a(s) abordagen(s) do projeto.

n  EJECUTAR os projetos.

n  MEDIR o sucesso dos projetos.

Para complementar, a AMS definiu cinco conjuntos de estratégias de engajamento do público no início do processo de 

investigação. Baseado em uma extensa revisão da literatura existente sobre o assunto, esses conjuntos foram desenhados 

para articular um marco esquemático organizacional para as estratégias de abordagem dos teatros; apoiar uma colaboração 

mais produtiva dentro da comunidade ao enfatizar os pontos em comum entre diversas organizações; e sugerir abordagens 

ainda não suficientemente exploradas. Os cinco conjuntos de estratégias para o engajamento do público desenvolvidos  

pela AMS são:

1.    Estratégias de SEGMENTAÇÃO 

Definir e refinar o público alvo a ser servido pelo trabalho da instituição.

Exemplos: Foco por idade, etnia, geografia, preferência de participação, etc.
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2. Estratégias de LOCAL/CAMINHO 

Repensar o local onde público se engaja com o trabalho da organização, e o caminho a ser seguido para encontrá-lo.

Exemplos: Apresentar-se em locais não-tradicionais; programação fora do teatro; entrega de conteúdo via internet, 

novos meios e canais das redes sociais.

3.  Estratégias de RELACIONAMENTO

Construir ou fortalecer as relações pessoais da organização com as comunidades com as quais ela interage.

Exemplos: Conversas com as equipes de criação antes e depois das performances; contatos nas comunidades; 

serviços de recepção de clientes; coleta de retorno; grupos de foco.

4. Estratégias de RENDA 

Redesenhar as trocas financeiras: quem paga, o quanto paga, com que propósito e para quem.

Exemplos: ingressos comprados de última hora; serviços premium; assinaturas mensais com acesso total; ingressos 

patrocinados.

5. Estratégias de CONTEÚDO

Fazer um trabalho diferente, ao invés de fazer o mesmo trabalho de forma diferente.

Exemplos: Participação do público no processo artístico de desenvolvimento de novas obras; performances que 

solicitam/encorajam a participação do público; quantidade considerável de ofertas educacionais.

Os estudos de caso relacionavam táticas específicas a cada uma dessas estratégias. Entretanto, no decorrer do estudo, ficou 

claro que várias dessas  táticas serviam para apoiar duas (ou mais) estratégias em graus diferentes. 

CONCLUSÕES PRINCIPAIS/LIÇÕES APRENDIDAS  
A AMS chegou a uma série de conclusões a partir dos resultados detalhados nos estudos de caso. Esses incluem:

Estratégias de engajamento do público funcionam mais efetivamente quando o engajamento ocupa uma posição central 

na missão do teatro. Elas requerem um considerável comprometimento institucional, e são mais bem sucedidos quando 

os esforços de engajamento estão ligados estrategicamente ao trabalho artístico da companhia. Idealmente, a ênfase na 

qualidade do trabalho é igual à ênfase na qualidade da experiência do público. 

Adesão de todos dentro da organização tem um papel central nos esforços de engajamento do público. Idealmente, o 

comprometimento institucional começa pelo topo e inclui a colaboração de todas as partes envolvidas, estratégias claramente 

desenhadas e o apoio do conselho de administração do teatro. 

Da mesma maneira, a parceria com adesão dos colaboradores externos é importante. Ela pode ser conseguida, em parte, 

através da definição mais clara dos benefícios que se oferecem aos parceiros por sua participação e das expectativas do 

próprio teatro com a parceria. 

Alguns teatros assumem um papel de “liderança cívica”, por exemplo, ao levantar debates e promover espaços para 

diálogo (tanto dentro como fora do teatro) sobre tópicos de interesse da comunidade. Essas áreas de discurso podem ou  

não ter relação direta com o que é apresentado no palco. 

A tecnologia tem um papel cada vez mais importante como meio de informar e engajar as partes constituintes. As redes 

sociais oferecem novas e inovadoras ferramentas para ajudar os teatros a conectar-se com grandes grupos de pessoas e/ou 

engajar-se de forma mais profunda com grupos menores e mais concentrados. 

Muitos programas bem sucedidos dão a membros da comunidade acesso direto ao pessoal criativo, incluindo atores, 

diretores, dramaturgos e outros. 

Como acontece em muitas áreas do campo, mais recursos são necessários—dinheiro, tempo e pessoal adequado nas 

posições adequadas. Especificamente, as organizações precisam de mais pessoal ocupado primordialmente nessa tarefa  

em particular.
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QUESTÕES E ÁREAS DE PESQUISA FUNDAMENTAIS 
COMO DEFINIR O ENGAJAMENTO DO PÚBLICO?

Há um debate corrente sobre como definir o engajamento do público, e o vocabulário sobre o tópico continua a significar 

coisas diferentes para pessoas diferentes e em contextos diferentes. Exemplos de atividade que podem ser incluídas sob 

o termo engajamento do público incluem esforços de difusão, programas educacionais, programas de aperfeiçoamento e 

engajamento comunitário, para nomear apenas algumas. Os teatros divergem bastante em suas definições, nas abordagens 

e no envolvimento em esforços de engajamento do público; não é de surpreender que os resultados variem grandemente  

de uma companhia para a outra. . 

COMO VOCÊ SABE SE FOI BEM SUCEDIDO?

A AMS argumenta que o campo se beneficiaria muito se os teatros tivessem meios mais bem definidos de medir o sucesso 

dos seus esforços de engajamento do público além de casos pessoais. As medidas para mensurar o sucesso dos esforços 

relacionais (ao invés dos esforços transacionais) são difíceis de obter. É difícil encontrar dados consolidados. Além disso os 

membros das companhias às vezes se preocupam que a busca de resultados precisos durante o planejamento e a execução 

possa sufocar a criatividade. Como podem os teatros manter-se criativos e criar e aderir a sistemas de medição que servirão 

melhor à instituição tanto no curto como no longo prazo? 

A MANIA DA MÍDIA SOCIAL 

Para muitos teatros, manter um nível robusto de atividade nas mídias sociais tornou-se um imperativo mais do que uma 

opção. É uma ferramenta de negócios que dá cada vez mais destaque a estratégias criativas e inovadoras de engajamento. 

Além de servir como meio de compartilhar informações, a oportunidade de conectar-se com os constituintes em tempo real 

abriu várias novas oportunidades nos últimos anos. Evidência anedótica sugere que vários membros do público esperam 

engajar-se de outras formas além de sentar-se num teatro e assistir a uma produção.  

EXPLORAR POSSIBILIDADES 

O campo encontra-se em estado de exploração. A experimentação ganha espaço na medida em que os teatros testam novas 

programações e atividades voltadas para um engajamento mais ativo dos membros da plateia. Embora eventos como debates 

depois da apresentação sejam ainda benéficas no sentido de fazer ouvir o que a plateia tem a dizer e aprofundar a conexão 

com o trabalho apresentado no palco, os teatros têm explorado de forma ativa outras atividades que sejam mais literalmente 

práticas, além de tentar migrá-las, replicá-las ou re-concebê-las online e nas redes sociais. 

EXEMPLOS DE ESTUDOS DE CASO/O QUE FUNCIONA  

Com o trabalho nos estudos de caso, a AMS tem documentado a vontade de gerar engajamento do público e o impacto dessa 

atividade nos teatros participantes na pesquisa. Além de descrever programações específicas, os estudos de caso exploram 

ações realizadas e lições que possam gerar novas compreensões a outras pessoas engajadas no campo teatral. Incluem-se 

aí dificuldades e sucessos, e ideias pequenas tanto quanto as grandiosas. Os estudos de caso também exploram o apoio 

institucional por trás de várias estratégias e como as organizações parceiras foram envolvidas no processo. 

Os estudos de caso trazem descrições detalhadas de muitas práticas bem sucedidas observadas durante a pesquisa.  

Seguem vários exemplos representativos.

PROFUNDO COMPROMETIMENTO ORGANIZACIONAL COM O ENGAJAMENTO DO PÚBLICO 

Woolly Mammoth: Conectividade como Princípio Chave 

Tendo identificado a “Conectividade” como estratégia central para o engajamento do público, o Woolly Mammoth Theatre 

Company (WMTC) devotou esforço considerável ao desenvolvimento de atividades interativas temáticas ligadas à sua 

programação e à criação de iniciativas criativas para trabalhar com uma série de parceiros na comunidade. Esses esforços 
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era dirigidos para o aumento do público dentro de grupos demográficos em particular, assim como para uma expansão para 

além desses grupos demográficos.

WMTC articulou três princípios centrais associados com a Conectividade:

n   Composição de Plateia/Planejamento de Plateia: Esse aspecto deve ser abordado com a mesma atenção reflexiva 

com que se abordam os aspectos técnicos do espetáculo. 

n   Experiência Total para o público: Como considerar cada etapa do envolvimento da plateia, desde a primeira vez  

em que ouve falar no espetáculo até o momento em que deixa o teatro, e mesmo depois desse último momento? 

Quais são as oportunidades que se apresentam para o engajamento do público?

n   Pontos de Entrada: Quais são as questões centrais da peça que, por sua urgência, são mais persuasivas para a 

comunidade a criam elos com novos públicos? 

O comprometimento do WMTC com a Conectividade levou à criação de uma estrutura organizacional que dá apoio aos 

objetivos da instituição e mobiliza os recursos necessários. Isso implicava na contratação de um Diretor de Conectividade,  

cuja função é concentrar-se, com a assistência de outros membros do staff, no desenvolvimento e implementação de 

programas e atividades de engajamento do público. 

Oregon Shakespeare Festival: Um Manifesto sobre o Desenvolvimento do Público

O comprometimento do Oregon Shakespeare Festival com a diversidade e a inclusão é um objetivo que perpassou todas as 

suas estratégias de engajamento do público de forma consistente. Na primavera de 2010 o teatro articulou um conjunto de 

princípios orientadores em torno da diversidade em um Manifesto sobre o Desenvolvimento do Público. O manifesto afirma, 

entre outras coisas:  

OSF convida e recebe a todos. Acreditamos que a inclusão de todos os tipos de pessoas, ideias, culturas e tradições 

enriquece tanto a nossa compreensão do trabalho apresentado no palco como as relações que desenvolvemos 

uns com os outros dentro da companhia. Estamos comprometidos com a diversidade em todas as áreas de nosso 

trabalho inclusive na nossa relação com a plateia.     

Foram destacadas no documento quatro áreas específicas de foco para desenvolvimento de público, que tornaram-se pontos 

de contato para objetivos e táticas específicas: diversidade socioeconômica, diversidade de faixa etária, aumento do acesso 

para pessoas com deficiência física e a diversidade racial e étnica.

O nosso estudo de caso examina várias iniciativas do OSF que se baseavam nos objetivos declarados no Manifesto. Entre elas 

estão os programas Cultural Connections, através dos quais a companhia acolhia e dava apoio a públicos diversas durante 

cada temporada. O Cultural Connections Education Exchange (CCEE), desenvolvido em colaboração com o Migrant Education 

Program do Southern Oregon Education Service District, levava Shakespeare e o teatro em geral a alunos de grupos culturais 

excluídos. Isso envolvia várias visitas a escolas feitas por atores/professores do OSF, seguidas pela ida dos alunos a um 

espetáculo produzido pelo OSF. Um dos objetivos do CCEE era fazer com que os alunos voltassem ao teatro com um amigo 

ou parente, e ao final do espetáculo cada aluno recebia um “Pass +1” que incluía entradas para eles mesmos e um convidado 

para uma outra apresentação. O modelo geral fundia as abordagens de mobilização comunitária e de vendas.    

LIBERANDO O POTENCIAL DAS REDES SOCIAIS E DA TECNOLOGIA 

The Theater Offensive: Peça Online 

Tendo notado que o público jovem está cada vez mais conectado pelas redes sociais e atraído pelo sentido de comunidade e 

proximidade que essa mídia proporciona, The Theater Offensive (TTO) empregou estratégias de ludificação para intensificar 

e expandir o engajamento da plateia. Com o uso das redes sociais a companhia pode usar a criatividade e divertir-se enquanto 

aumentava as oportunidades de interação e, em algumas oportunidades, arrecadando dinheiro. A criação de ideias de 

ludificação foi resultado um esforço colaborativo da equipe dirigido desde aos adolescentes até pessoas com quarenta anos. 
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Um exemplo: um apoiador contatou o TTO e disse que, ainda que não pudesse fazer uma doação em dinheiro, poderia 

doar ingressos para uma partida de beisebol do Red Sox. O TTO criou então um concurso que incentivava os apoiadores 

a fazer doações para que seus nomes fossem incluídos num sorteio dos ingressos. O vencedor ganhou os ingressos para 

o jogo de beisebol. A concurso foi promovido pelo Facebook, pelo Twitter e por email. Em duas horas, o TTO arrecadou 

US$1.000. A equipe do teatro relato aos pesquisadores que os apoiadores sentiram-se valorizados como participantes  

ativos da organização ao competir pelos incentivos oferecidos pelo concurso.

HERE Arts Center: O Feedback por Vídeo Agora Online

Uma das estratégias do HERE foi criar oportunidades de participação online e no teatro simultaneamente. Um exemplo 

de sucesso foi o projeto de vídeo chamado “5 for 5”. Em algumas apresentações da primeira semana da temporada de um 

espetáculo, a equipe de produção escolhia cinco membros da plateia para falar na frente das câmeras sobre a performance 

que tinham acabado de ver. Essas entrevistas feitas no lobby do teatro imediatamente após o espetáculo duravam cinco 

minutos e partiam de provocações e perguntas como as seguintes:

n  Compartilhe conosco cinco adjetivos que descrevam o espetáculo.

n  Onde a sua imaginação o levou enquanto você assistia o espetáculo?

n  Como você descreveria para uma outra pessoa o espetáculo? 

O HERE usava esses vídeos como ferramenta de promoção dos espetáculos no seu website, na mídia social e por email. 

O projeto foi desenhado para engajar os membros da plateia ao conectá-los com as respostas da platéia dos espetáculos 

do HERE. Os vídeos também geravam animação no local em que eram feitos, à medida em que curiosos assistiam outros 

membros da plateia serem entrevistados.

ACESSO DIRETO A ARTISTAS E AO PROCESSO CRIATIVO

Long Wharf Theatre: SPARKing Connections

O Long Wharf Theatre (LWT) ofereceu aos membros da comunidade acesso direto aos artistas através do programa 

SPARK, que envolvia em todos os estágios de desenvolvimento de um novo espetáculo grupos de até 50 espectadores 

interessados, desde as primeiras oficinas até a noite de estreia. Em cada produção os membros desse grupo participavam 

de quatro sessões de diálogo de 90 minutos e recebiam uma cópia do roteiro para revisar. O grupo era diverso e incluía 

membros da conselho administrativo, assinantes, estudantes de segundo grau, críticos, professores e outros. Os membros 

pagam uma taxa de US$ 25. 

O programa SPARK envolvia um novo espetáculo por temporada, tendo cada vez o foco em uma faceta diferente do 

processo de montagem. Durante as quatro sessões conversava-se tanto sobre tópicos relevantes para a montagem em 

questão como sobre a arte de fazer teatro em geral. A equipe do LWT não escondia nada do grupo; os participantes 

acompanhavam tudo em primeira mão tanto quando tudo ia bem como quando havia problemas na montagem. 

Arkansas Rep: Aconteceu em Little Rock

O Rep deu início a vários esforços para envolver diretamente o público na criação e produção dos espetáculos apresentados 

em seus palcos. Um exemplo de 2007 envolveu a peça It Happened in Little Rock, espetáculo sobre o processo de 

dessegregação da escola Little Rock Central High School durante o movimento dos Direitos Civis. A peça foi escrita por 

Rajendra Ramoon Maharaj a partir de relatos orais da comunidade de Little Rock. 

Maharaj queria engajar a plateia na criação do trabalho—algo que nunca havia sido feito antes no Rep. Residentes locais 

foram entrevistados para o espetáculo, gerando assim material para o script. Aproximadamente 50 entrevistados foram 

incluídos no script como personagens. Ao engajar os membros da comunidade na coleta das histórias, os entrevistados 

passaram a estar envolvidos no projeto. O trabalho valeu o esforço ao divulgar a montagem junto à comunidade. 
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EXPANDINDO A EXPERIENCIA DE IR AO TEATRO

Woolly Mammoth: “Pinspiration”

Uma iniciativa particularmente bem sucedida no uso de tecnologia como meio de extensão e intensificação da experiência 

de ir ao teatro foi o programa chamado “Pinspiration” no Woolly Mammoth Theatre Company. O departamento de 

conectividade da companhia buscou engajar membros da plateia mais plenamente em torno da apresentação America All 

Better!! da companhia Second City. Através de uma experiência interativa no lobby do teatro financiada parcialmente por 

uma subvenção da bolsa Audience (R)Evolution da TCG, o WMTC convidou membros da plateia a “votar” sobre o estado 

atual da sociedade americana através de textos e tweets. Os resultados da votação foram exibidos em tempo real no lobby 

depois da performance, e membros da público receberam infográficos feitos sob-medida em emails após a performance, 

baseados nas respostas de seus companheiros de plateia. O WMTC também adicionou infográficos coloridos em sua página 

do Pinterest e permitiu ao público comparar o que eles acreditavam ser verdade com o que era de fato “verdade”, seja 

online ou no lobby do teatro em uma tela sensível ao toque.

Steppenwolf: Reinventando a Discussão Pós-apresentação

Concebendo a si mesmos como uma “Praça Pública,” o Steppenwolf usa seu trabalho no palco para impulsionar o discurso 

cívico. A equipe do teatro desejava ter referencialidade na criação de uma conversa em comunidade sobre suas montagens, 

especialmente no trabalho novo. Como muitas companhias de teatro, o Steppenwolf regularmente usa as discussões após 

as apresentações como um veículo para interagir com o público. Entretanto, a abordagem do grupo modificou-se com o 

passar do tempo para algo além do tradicional formato de pergunta e resposta, e os debates depois das apresentações 

ficaram mais frequentes, passando a ser feitas após todas as performances no teatro.

O teatro criou um programa amplo para orientar as discussões. O treinamento da equipe incluía um intensivo para 

moderadores que atuam como facilitadores do diálogo entre os membros da plateia, mais do que através do moderador. Os 

debates assim ganharam um foco interativo, dando aos membros da plateia oportunidades para conversar entre si mesmos 

sobre o que eles tiraram do espetáculo apresentado. A equipe tinha cuidado de não ditar à plateia sobre o que conversar. Ao 

invés disso, os moderadores deixavam os espectadores assumirem o comando da discussão para refletir sobre o significado 

do novo trabalho apresentado, muitas vezes começando com questões que buscavam trazer para fora a experiência pessoal 

da plateia com o espetáculo.

PARCERIAS ESTRATÉGICAS

Os Jovens Falam: Admiráveis Vozes Novas

O anual festival internacional de poesia Brave New Voices Slam (BNV) acontece durante cinco dias todos os verões em uma 

cidade diferente, com o apoio de uma rede de organizações e energizado pelo Youth Speaks. Para apoiar o projeto, o Youth 

Speaks firmou parcerias fortes com várias comunidades carentes, agências de ação ambientalista, grupos comunitários 

locais, ativistas ambientais urbanos e o mundo da arte contemporânea. O festival convida os jovens a participar de até 30 

oficinas e 50 eventos, com a participação de mais de 500 jovens poetas. 

Parceiros locais sustentam a relevância do festival em suas comunidades. A organização desenvolveu modelos de know-how 

para terceiros que podem implementá-los com adaptações ao contexto adequado para suas comunidades. O Youth Speaks 

criou um modelo para o BNV que dá aos parceiros um esquema estrutural, provendo o festival com uma âncora temática; 

oficinas capacitadoras e eventos pilares de sustentação. Os parceiros ajudaram a escolher os espaços, organizar equipes 

locais e prover pessoal para cineastas, equipes de produção e artistas instrutores locais.

O Youth Speaks assumiu uma posição de liderança no Brave New Voices através das seguintes ações:

n  Providenciando uma estratégia e um portal para levantar fundos pela internet;

n   Disseminando pedagogia nos festivais Brave New Voices durante sessões para as lideranças 

organizacionais;
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n  Fortalecendo as comunidade pela participação nas artes (40 eventos em cinco dias);;

n  Promovendo oficinas de planejamento estratégico;

n  Fazendo enquetes contínuas via portal de internet para mensurar sucesso.

Arkansas Rep: Eventos de Afinidade com Negócios Locais 

Um dos objetivos do The Rep é encorajar as pessoas a pensar no teatro como um lugar a visitar—um lugar onde se pode 

ter uma experiência agradável, estar entre amigos e aprender. O Rep quer criar um sentido de pertencimento entre público 

e teatro e aumentar o feedback positivo que sustenta a publicidade boca-a-boca. Com esse fim, o Rep procurou contato 

com negociantes locais para colaborar nos eventos de afinidade pré-produção. Exemplos de eventos bem-sucedidos: um 

promoção durante uma “noite só para mulheres” patrocinada pelas lojas locais; dias para toda a família com a colaboração de 

organizações locais tais como a revista Little Rock Family; um evento com salões de beleza em conjunto com uma produção 

da peça Hairspray; e uma parceria com a Humane Society que levou uma unidade móvel de adoção de animais até o teatro 

durante uma produção da peça Winn-Dixie.

Eventos de afinidade foram planejados para ser experiências agradáveis para as pessoas que em geral não têm o hábito de 

ir ao teatro. Esses eventos buscam minimizar qualquer sentimento de estranhamento ou intimidação que os públicos não 

tradicionais do teatro podem sentir. “Queremos que as pessoas tenham uma experiência forte que vá além do meramente 

transacional,” disse Angel Galloway, Diretor de Comunicação e Marketing. “Algumas pessoas não querem ir aos bastidores. 

Eles só querem ter uma experiência agradável—uma experiência social.”

O programa que havia começado como uma iniciativa para aumentar a venda de ingressos (e teve êxito nesse sentido), foi 

estendido pelo Rep para criar um sentido de comunidade. De acordo com Galloway, eventos de afinidade ajudam o Rep a criar 

e expandir contatos com os negócios locais. Além disso, esse trabalho teve significativo impacto institucional—que Galloway 

descreve como sendo um enfoque mais profundo nas experiências dos espectadores e no serviço a clientes. 

SUCESSOS  
Em termos gerais, o empenho dos teatros foi mais bem sucedido quando tinha uma ou mais das seguintes características:

Todos os aspectos do sistema estavam alinhados. A adesão da equipe estendida à organização como um todo incluindo 

todos departamentos; programas exitosos frequentemente incorporam input/feedback da equipe, do conselho, dos artistas 

e do público.

Esforços de marketing eram diversificados, especialmente aqueles que iam além do tradicional para incluir as redes 

sociais.

O teatro fez com que a comunidade se sentisse acolhida num nível bastante prático, removendo barreiras para a 

participação. 

O teatro investiu os recursos necessários (tempo/pessoal/dinheiro) para o trabalho a ser feito. Embora isso não fosse 

sempre possível, foi um fator sempre essencial prover os meios para um fim exitoso.  

O apoio do conselho administrativo foi essencial, especialmente em programas que exigiam riscos, períodos longos de 

cultivo e um aumento nos recursos financeiros.

Os programas tiveram tempo necessário para “criarem raízes.” Os resultados tipicamente não eram imediatos, e tempo 

suficiente para determinar o quão bem sucedido (ou não) havia sido um programa gerou resultados positivos. 

O esforço estava muito claramente conectado com os resultados que eram os objetivos do teatro em questão.



10

PROBLEMAS
Embora os oito teatros estudados no Audience (R)Evolution Program tivessem experiências bastante exitosas, problemas 

apareceram também. Uma série de questões foram levantadas a partir dos relatórios, incluindo:

A falta de recursos adequados. Esforços de Engajamento do público tomam tempo e dinheiro. Dadas as pressões sobre 

instituições que já padecem da falta de recursos, não é de surpreender que as companhias tivessem dificuldade em encontrar 

o financiamento e o tempo dedicado que eram necessários. Esse foi um tema constante em todos os estudos de caso, tanto 

nas pequenas como nas grandes instituições.  

Negociar o valor percebido do trabalho que acontece fora da produção teatral em si. Alguns teatros enfrentaram 

questionamentos das suas equipes, conselheiros e outros sobre o fato de o esforço despendido nos programas de engajamento 

de audiência serem feitos em detrimento dos recursos necessários para os elementos centrais do trabalho teatral. 

Superar barreiras culturais internas. Como acontece com qualquer tipo de inovação, a introdução de certas atividades de 

engajamento encontravam resistência. Por exemplo, a criação de conteúdo de vídeo para as redes sociais ocorria durante 

ensaios em um teatro e a companhia tinha que lidar com a percepção de alguns de que aquilo interferia com o processo de 

criação artística. 

A necessidade de construir uma relação de confiança entre artistas, parceiros de fora e outros colaboradores. 

Isso frequentemente envolvia mais tempo e esforço do que se esperava inicialmente. Expectativas desencontradas por 

vezes levavam a conflitos que poderiam ter sido evitados com um investimento maior na definição de relacionamentos e 

responsabilidades desde o princípio. 

A natureza iterativa do trabalho digital. “Estamos constantemente nos ajustando,” disse um membro da equipe do 

Steppenwolf, “e nada está nunca acabado porque a plateia muda. É essa a expectativa do digital para as plateias, e é um 

desafio para o nosso fluxo de trabalho todos os dias.”

Estar aprisionado em formas tradicionais de medição baseadas em resultados que são inerentemente transacionais. 

Aprender como avaliar, determinar e comunicar êxitos foi sempre uma dificuldade. Era necessária uma constante vigilância 

sobre impacto—frequentemente sem medições óbvias que determinassem o sucesso.

MENSURANDO O SUCESSO
Uma preocupação central para o AMS foi a falta de recursos que permitiriam aos teatros comprometer tempo, pessoal e 

fundos suficientes para desenvolver e implementar estratégias ligadas aos programas de engajamento do público. Além 

disso, na maioria dos casos, o esforço aplicado na criação dos programas não era acompanhado pelo esforço de determinar 

sistematicamente os resultados desejados para os projetos além dos números de espectadores, ou para mensurar seu 

sucesso; eram parcos os recursos à disposição para avaliar se os objetivos haviam ou não sido obtidos, inicialmente ou no 

decorrer do tempo. O AMS descreve como “alarmante” a falta de dados à disposição dos teatros. 

Os teatros não são os únicos que sofrem deste problema. O AMS identificou esse problema como sistêmico em organizações 

artísticas. De acordo com uma enquete de 2014 feita pelo Nonprofit Finance Fund, uma instituição financeira voltada  

para o desenvolvimento comunitário, organizações envolvidas com as artes têm significativamente uma probabilidade 

menor de coletar regularmente dados a longo prazo sobre seu impacto do que o setor sem fins lucrativos como um todo.1 

Embora os teatros estejam em geral preparados para controlar o número de espectadores e estão começando a mensurar 

a interação nas redes sociais, grande parte do feedback obtido é anedótico. O AMS incentiva os teatros a investirem 

a mesma dedicação hoje usada no desenho de estratégias/programas na determinação de critérios para mensurar o  

sucesso de suas iniciativas. Eles podem aprender assim o que pode ser feito de maneira diferente no futuro e evoluir a 

partir das realizações passadas. 

1 http://nonprofitfinancefund.org/announcements/2014/state-of-the-nonprofit-sector-survey
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CONCLUSÃO
O AMS considera as iniciativas de engajamento do público dos teatros particularmente importantes à luz da queda geral 

no público das artes identificada pelo National Endowment for the Arts através de sua Enquete de Participação Pública  

nas Artes.

Não faltam ideias criativas, administradores dedicados, artistas talentosos, conselhos dedicados e entusiasmo por parte dos 

interessados no teatro. Sente-se tremendamente a falta de recursos necessários para cultivar uma ideia da semente até a 

floração, não apenas com o planejamento e execução, mas também na definição dos resultados desejados e na mensuração 

do sucesso obtido. 

Parafraseando uma voz registrada em nossos estudos de caso, uma organização bem sucedida deve ser tão exigente no 

engajamento do seu público como no seu trabalho artístico. Organizações teatrais com pensamento estratégico levam em 

consideração a maneira como seus esforços para engajar audiências se encaixam na estrutura de sua missão. Elas estão 

conscientes das armadilhas que aparecem quando nos baseamos em suposições sobre o público. Elas se comunicam com 

as pessoas interessadas no seu teatro sobre como eles gostariam que fosse a experiência de ir ao teatro; compartilham seu 

processo criativo; engajam-se com as ideias apresentadas no palco e participam do discurso da sociedade civil sobre valores 

compartilhados ou mesmo valores em conflito. Elas se dedicam a oferecer um grande espectro de oportunidades para a 

participação. Embora ainda haja dificuldades em definir e mensurar o sucesso, as organizações teatrais já começaram a 

acumular práticas de excelência e compartilhar aprendizado que pode beneficiar outros no campo.

Esses estudos de caso provam que as instituições teatrais estão planejando, criando e implementando programas bem 

sucedidos de engajamento de público. As organizações teatrais veem o engajamento do público como uma prioridade 

institucional básica, merecedora de compromisso organizacional extensivo. Através do uso ativo das redes sociais, criando 

conexões diretas entre plateias/público interessado e artistas, e outras várias estratégias descritas nos estudos de caso, 

as organizações teatrais estão aprofundando sua conexão com seus frequentadores e outros membros da comunidade 

interessada educando, entretendo e em última instância mantendo sua atenção, assim como expandindo seu público base.

SOBRE A AMS 
AMS Planning & Research, uma firma de consultoria sobre administração das artes em âmbito nacional, foi convocada 

pelo TCG para auxiliar com o trabalho de pesquisa relacionado com este projeto. Por mais de 25 anos, a AMS apoia o 

sucesso do setor das artes e da cultura com pesquisa aplicada e desenvolvimento estratégico. A AMS preparou oito estudos 

de caso de companhias de teatro que incorporaram o engajamento de público como componente fundamental dos seus 

serviços e missão institucional e têm resultados que confirmem seu êxito. As companhias foram escolhidas com base na 

revisão dos dados de pesquisa e nas recomendações da direção do TCG. A AMS compilou dados de pesquisa sobre cada 

um dos teatros, estudou os relatórios para recebimento de subvenções e fez visitas in loco para entrevistar uma grande 

variedade de membros das equipes de produção, diretores leigos e participantes de programas de engajamento de público.  

www.ams-online.com

SOBRE O TCG  
Theatre Communications Group (TCG), a organização nacional para o teatro americano, foi fundada em 1961 com uma 

subvenção da Fundação Ford para promover a comunicação entre teatros profissionais, comunitários e universitários.  

Hoje, o número de instituições comprometidas com o TCG passou de uns poucos teatros inovadores a quase 700 teatros 

associados  e organizações afiliadas e mais de 12.000 membros em toda o país. A missão do TCG é fortalecer, cultivar e 

promover o teatro americano sem fins lucrativos. www.tcg.org
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