Pandemia cultural

o impacto da Covid-19 no setor cultural dos países de língua portuguesa
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A SINTAXE DE UM
SUJEITO COMPOSTO
O Circulador é uma plataforma de pesquisa dedicada
à difusão da produção cultural, à análise da mobilidade
e intercâmbio artístico e às políticas que regem a
economia da cultura dos países que falam a língua
portuguesa. Com a missão central de dar a conhecer
a maneira como operam os agentes desse espaço de
língua partilhada, busca dar visibilidade à diversidade
cultural que tece as redes entre seus principais
centros urbanos com o restante do mundo.
Na língua portuguesa, denomina-se sintaxe o estudo
das palavras dentro das frases e orações e a maneira
como se relacionam entre si. A partir da análise da
disposição de diferentes elementos em uma estrutura
e as possibilidades de sentido que sua conexão
apresenta e enuncia, percebemos para além da
individualidade de cada elemento, a funcionalidade
de um sistema conectado, no qual a possibilidade de
mutação é também uma constante. A identificação da
ação que é praticada, e de quem a está a praticar, será
sempre determinante para poder buscar entender e
descobrir lógicas no intercâmbio das mensagens que
se buscam transmitir. Nesse sentido, para além do
verbo, que é a força motriz de uma ideia em movimento,
é a partir do sujeito que podemos conhecer as
perspectivas, especificidades e minúcias daquilo que é
praticado e apresentado em forma de discurso.
Ao observar a ação cultural nos países de língua
portuguesa, encontramos sujeitos diversos,
independentes sintaticamente e agentes de suas
próprias circunstâncias de tempo e espaço. No
exercício de refletir uma possível coletividade, propõese aqui pensar a sintaxe de um sujeito composto, que
a partir de diferentes núcleos articula e exerce uma
ação coordenada.
Conectar um território disperso no tempo e espaço,
cuja herança cultural aproxima e os oceanos separam,
é um trabalho de reconhecimento, escuta e partilha.
Falar sobre a economia da cultura em uma comunidade
tanto diversa culturalmente quanto em termos de
desenvolvimento social e econômico, com realidades
e contextos assimétricos, traz a necessidade de
constantemente redefinir perspectivas em busca da
desconstrução de modelos operacionais. O esforço de
conectar esses espaços passa pela necessidade de
buscar conhecer e veicular cada vez mais conteúdo, de
modo a contribuir para que suas histórias e narrativas
viajem mais longe.
As últimas duas décadas foram marcadas por
uma crescente participação dos países do Sul nos
fluxos culturais internacionais, com a consolidação
de novos centros de produção, fruição e difusão.
Embora essas redes ainda se estruturem com
pendor ao Norte, é visível o redimensionamento dos
diálogos transnacionais contemporâneos, que hoje
se veem mais plurais em sua diversidade. O ano de
2020, entretanto, apresenta novos desafios para a
agenda da cultura. A pandemia do novo coronavírus
desencadeia uma crise sem precedentes, impactando
com força o setor cultural em escala mundial e fazendo
com que a diversidade de expressões culturais se veja,
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mais do que nunca, ameaçada.
Foi a partir da metrópole de Wuhan, na China, que o
novo vírus se espalhou rapidamente pelas vias de
um mundo hiperconectado e em constante trânsito,
e em poucas semanas deslocou o seu epicentro
desde a Ásia até as Américas. A alta capacidade
de transmissão do vírus, aliada a um alto número
de contágios e mortes, gerou uma crise sanitária
que forçou as maiores economias do mundo
a, bruscamente, apertarem os freios. Grandes
metrópoles esvaziaram-se e mergulharam em um
silêncio inédito, com quase 1 bilhão de pessoas a terem
entrado em confinamento forçado ou voluntário entre
janeiro e junho de 2020. A crise sanitária confronta a
humanidade com um momento ímpar em sua história,
tornando-se uma grave crise econômica, deixando
expostas e agudas as maiores fragilidades e mazelas
do projeto neoliberal e de todo o sistema global de
cadeias produtivas e de consumo interdependentes,
marcados pela crescente desigualdade.
Após extensos períodos de confinamento que
seguiram diferentes estratégias e orientações,
com profundos impactos econômicos e sociais,
sobretudo nos países em desenvolvimento, o mundo
começa cautelosamente a operar em uma nova
normalidade. Em meio a novas regras de convívio
social e deslocamento, governos e sociedade pisam
com cuidado em novo território, buscando a retomada
das atividades econômicas para mitigar estragos e
evitar uma completa derrocada econômica. Em um
cenário de incerteza, no qual a produção de uma
vacina pode ainda demorar alguns anos, a situação é
constantemente comparada aos mais difíceis tempos
do século XX, como a Gripe Espanhola, a Grande
Depressão e a Segunda Guerra Mundial.
Para além da necessidade de rápida adaptação dos
sistemas nacionais de saúde ante à pandemia de um
novo vírus, a paralisação generalizada de atividades
confronta diversos setores com desafios também
inéditos em escala e profundidade. Nesse panorama,
o setor cultural, que tem a proximidade, o vínculo e
a troca constante com o público como um elemento
primordial de sua existência, é sem dúvida um dos
mais afetados. Teatros, salas de espetáculo, museus,
galerias e cinemas foram os primeiros a encerrarem
suas atividades e serão os últimos a poderem voltar a
operar em sua normalidade.
A crise da pandemia igualmente acelera uma
tendência já em marcha de digitalização.
Nessa redefinição urgente de espaços, fica também
exposta a impossibilidade de uma transição completa
das artes para o universo online, trazendo à tona
questões sobre sua monetização para os profissionais
da cultura e também sobre a democracia e a soberania
dos espaços digitais. Muito embora o virtual permita
conexões e sincronicidades de tempos e lugares
distintos, criando novos espaços e velocidades
em constante atualização, também pode excluir
significativas proporções da população mundial de
exercerem seus direitos culturais e econômicos.
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A crise deixa a nu, sobretudo, a fragilidade do
setor da cultura, que sofre historicamente com o
subfinanciamento e a instabilidade, e é marcado
por uma profunda desarticulação de políticas
nas diferentes esferas da administração pública
e também dentro do próprio setor, além da
intermitência e precarização da condição laboral de
seus profissionais. Isso é ainda mais real em países
em desenvolvimento que têm suas instituições,
sistemas, estruturas e políticas para a cultura em
situações muito mais delicadas. Uma crescente
crise de governança global afeta também a atuação
de organismos internacionais como a Organização
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a
Cultura (UNESCO) e a própria Organização Mundial
da Saúde (OMS), cujas resoluções, convenções ou
recomendações encontram dificuldades crescentes
para sua implementação.
A cultura movimenta anualmente US$ 2,2 bilhões,
empregando cerca de 30 milhões de pessoas em todo
mundo – o que representa 3% da economia mundial1.
É essencial perceber a cadeia produtiva que sustenta
todo um setor profissionalizado, entendendo-a como
um real motor de desenvolvimento socioeconômico.
É igualmente essencial que a cultura seja colocada
com centralidade nos esforços de recuperação e no
processo de reconstrução durante e no pós-pandemia.
Nessa perspectiva, a campanha
#CULTURE2030GOAL2, que reúne diferentes redes
culturais no mundo atuando em favor da inclusão
da cultura na Agenda 2030 para o Desenvolvimento
Sustentável, lançou um importantíssimo no dia
21 de maio de 2020, clamando para que a cultura
cumpra seu potencial na resposta à pandemia da
Covid-19. Chamando atenção para o iminente risco
à ampla diversidade nas manifestações e práticas
da cultura, em sua forma e conteúdo, o manifesto
clama para que o bem-estar social, a solidariedade
e a sustentabilidade estejam no centro das políticas
culturais de curto e longo prazo, assim como
pede igual centralidade para os instrumentos de
cooperação cultural internacional na construção de
comunidades mais resilientes. Em um momento em
que o setor cultural se confronta com a necessidade
de reinventar-se por completo, olhar para o futuro
nos traz a certeza de que os desafios que sempre
estiveram presentes serão ainda maiores.
Partindo dessa orientação, nos debruçamos sobre
as especificidades do setor cultural nos países de
língua portuguesa, não pela coleta extensiva de
dados, mas sim pela escuta atenta de percursos e
dos processos de devir de diferentes agentes da
cultura atuando em e transformando seus espaços.
O cenário de crise aguda vivido em escala global tem
particular proeminência nesse conjunto de países
que tratamos aqui, e que se encontram em situações

1. UNESCO, 2015.
2. Culture2030Goal campaign (2020), “Ensuring Culture Fulfills its
Potential in Responding to the COVID-19 Pandemic”, published in
Barcelona, Brazzaville, Brussels, Buenos Aires, Montreal, Paris and
The Hague, on 20 April 2020.
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muito distintas. As diferenças revelam-se desde
o momento de chegada do vírus, sua expansão e
duração, passando pelas condições econômicas e
estruturais para o seu enfrentamento, culminando,
finalmente, nas respostas oferecidas pelos Estados
e pela sociedade-civil. A estrutural e histórica
descontinuidade e a própria ausência de marcos
regulatórios, legislações e políticas culturais são
peculiaridades importantes desse conjunto de países,
que de maneira geral, contam com um setor cultural
criativo não apenas em suas práticas, mas também
na manutenção de sua própria existência.
Utilizando-nos de aplicativos de videoconferência
conversamos, durante o confinamento, ao longo do
mês de maio, com cinco profissionais da cultura à
frente de instituições que atuam nas artes visuais,
na dança, no audiovisual, na literatura, e na mediação
cultural e formação de público em Portugal, Brasil,
Angola, Moçambique e Cabo Verde.
Em Angola, com Alice Cruz, gerente do departamento
de áudio da Geração 80, produtora audiovisual
baseada em Luanda. No Brasil, com Lia Rodrigues,
coreógrafa e diretora da Lia Rodrigues Companhia
de Danças, no Rio de Janeiro. Em Cabo Verde, com
António Tavares, diretor artístico do Centro Cultural
do Mindelo (CCM), no Mindelo. Em Moçambique, com
Eduardo Quive, diretor da LITERATAS – Revista
de Artes e Letras de Moçambique, baseada em
Maputo. Em Portugal, com a artista visual Mónica de
Miranda, diretora artística do Hangar – Centro de
Investigação Artística, em Lisboa.
Com foco preciso nas comunidades nas quais se
inserem, essas instituições e projetos possuem
em comum o fato de serem centros de gravidade
e referência do setor no qual atuam, contribuindo
para a formação e o desenvolvimento de outros
profissionais e pessoas, assim como para a definição
de uma agenda coletiva.
Aproximando-nos de quem pratica a cultura na ponta,
mais do que um panorama completo e técnico sobre
o impacto da pandemia da COVID-19 nesses países,
buscamos conhecer como esses projetos foram
afetados em suas práticas, em sua sustentabilidade
financeira e em suas estratégias, assim como em
suas comunidades e entorno, no sentido de conhecer
as singularidades de cada percurso. Ao longo destas
páginas, conhecemos um pouco da realidade de
complexas capitais e metrópoles e adentramos nas
especificidades de setores que operam de maneiras
distintas dentro da cultura. Sem ter a pretensão de
exercitar a futurologia, esse conjunto de conversas
nos mostra a importância de estarmos atentos e
presentes, prontos para o próximo salto.
É importante, entretanto, contextualizar o leitor sobre
os diferentes sistemas no qual cada um de nossos
interlocutores opera, de modo a fornecer alguma
perspectiva introdutória para análise e compreensão
dos desafios que enfrentam.
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antiga Ministra da Cultura, Maria da Piedade de
Jesus, a atual secretária de Estado da Cultura,
responsável direta do Ministério pela gestão das
políticas culturais no país. Foi ela que discursou
sobre as medidas de enfrentamento à Covid-19
tomadas em Angola durante a reunião digital
organizada pela UNESCO no dia 22 de abril,
inserida no contexto do Fórum de Ministros da
Cultura3.

Com 10 anos de atuação no setor audiovisual
angolano, a Geração 80 é uma produtora que,
operando em um cenário econômico instável e
fortemente dependente do mercado externo,
soube encontrar soluções e aliar a produção de
conteúdo publicitário e corporativo à criação de
produções de alto valor artístico, cada vez mais
reverenciadas no circuito internacional.
A crise do coronavírus ao mesmo tempo
que impactou a estratégia de divulgação e
distribuição do primeiro longa-metragem de
ficção da produtora, Ar Condicionado, que teve
sua estréia internacional no prestigiado Festival
de Roterdã, apresenta oportunidades, como a
iniciativa online que congregou grandes festivais
internacionais de cinema para a realização do We
Are One - A Global Film Festival, permitindo que
o filme fosse acessado por pessoas em todo o
mundo. Neste momento de crise, como veremos,
a produtora também pôde aprofundar os canais
de comunicação e cooperação com as instâncias
governamentais de Angola, passando a produzir e
difundir conteúdo para a televisão aberta nacional
e abrindo talvez uma janela de grande importância
para a produção autoral, a formação de público e a
estruturação de um mercado interno em um país
com um setor audiovisual ainda incipiente.
Mas entender a dinâmica cultural angolana passa
também por abordar sua organização política e
econômica. Logo após a independência, em 1975,
Angola viveu uma das guerras civis mais longas da
história, motivada pela disputa pelo controle político
do país. Durante quase 30 anos, o financiamento da

6

Em sua fala, a secretária enumerou as ações de
apoio financeiro empreendidas pelo governo para
atender às demandas do setor, como a liberação
de orçamento para instituições culturais,
fechadas desde o início do estado de emergência;
a criação de uma linha de crédito para financiar
o turismo e a ação artística e cultural; e o
alargamento de prazos e condições fiscais
para os agentes da cultura. Além disso, Maria
da Piedade reforçou o importante papel que os
artistas angolanos têm na sensibilização para a
arrecadação de donativos. Afirmou também estar
em curso o planejamento para a implementação
de medidas sanitárias que permitam a reabertura
dos estabelecimentos o mais pronto possível.
A ministra comunicou, no dia 19 de maio, que os
6.600 agentes culturais e turísticos inscritos
no cadastro de associações do país receberão

cestas básicas como forma de mitigar os efeitos
da pandemia e que o Ministério já está em diálogo
com os profissionais do setor para propor
soluções adequadas4.
Esse conjunto de respostas, no entanto, não
aparece na comunicação oficial do Ministério
da Cultura, cujas publicações são esparsas. A
comunicação em redes sociais, que costuma
obedecer a um ritmo mais dinâmico, tampouco
traz posicionamento oficial.
Nesse cenário, chama atenção o caráter
propositivo de associações e organizações
do terceiro setor no país. Uma iniciativa de
destaque é o projeto Fundação Arte e Cultura
Online, criado em 24 de março pela Fundação
Arte e Cultura, como resposta às limitações
impostas pelo estado de emergência, realizando
atividades formativas culturais com transmissão
a partir das redes sociais. Também junto com
a produtora Geração 80 produziu uma série de
conteúdos educativos para ser veiculada na
Televisão Pública de Angola (TPA). Juntos, já
realizaram mais de 40 filmes informativos e de
entretenimento que buscam a conscientização da
população aos cuidados necessários para conter
a propagação do vírus.

guerra foi a prioridade do Estado, que acabou por
negligenciar o investimento em educação e cultura,
dificultando assim o estabelecimento sustentado
de um aparato institucional capaz de permitir a
fruição cultural.
Após o término da guerra, em 2002, Angola
inicia um processo de reconstrução nacional,
vivendo uma década de crescimento econômico
vertiginoso, com grande participação de capital
estrangeiro e intenso desenvolvimento da
indústria petrolífera. Apesar de avanços com
a criação do Ministério da Cultura, em 2003,
o estabelecimento do Festival Internacional
de Cinema de Luanda (2008) e a promulgação
da Lei do Cinema e do Audiovisual e da Lei do
Mecenato (2012), a realidade objetiva do setor
cultural no país aponta para um cenário ainda
desestruturado e instável.
Em abril de 2020, já em meio à expansão da
pandemia do novo coronavírus, o Ministério
passou a abrigar, como uma medida de
austeridade, as pastas de Meio Ambiente e
Turismo. A nova titular do Ministério da Cultura,
Ambiente e Turismo é a bióloga Adjany da Silva
Freitas Costa, com atuação de destaque na
preservação da biodiversidade. É, entretanto, a

3. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373601

4. Fonte: Portal de Angola

DE UM SUJEITO COMPOSTO A SINTAXE DE UM SUJEITO COMPOSTO A SINTAXE DE UM SUJEITO COMPOSTO A SINTAXE DE UM SUJEITO COMPOSTO A SINTAXE DE UM SUJEITO

Entre 2003 e 2010, o governo de Luiz Inácio
Lula da Silva conferiu maior institucionalidade
para a política cultural, criando mecanismos
para a participação popular na tomada de
decisão. Pela primeira vez, o Ministério da
Cultura foi construído com um alto grau de
especialização, transversalidade e capilaridade,
em uma estrutura administrativa robusta que
colocou a cultura como vetor privilegiado para o
desenvolvimento socioeconômico brasileiro.

Com quase a mesma idade que a democracia
brasileira, a Lia Rodrigues Companhia de
Danças está estabelecida no Complexo da
Maré, Rio de Janeiro, desde 2003, a partir de
onde constrói e articula constantemente redes
internacionais, na busca de superar gargalos
estruturais e as lacunas deixadas pela inconstância
das políticas culturais no Brasil. É em grande parte
devido à intensa circulação, produção e cooperação
artística no mercado internacional, principalmente
o europeu, que a Companhia garante e assegura a
perenidade de um projeto altamente ancorado em
um território e comunidade específicos, projetandoos para o mundo.

Foi nesse período que se idealizou e se buscou
implementar o Sistema Nacional de Cultura (SNC),
desenvolvido ao longo da década e resultando
na posterior aprovação do Plano Nacional de
Cultura (PNC), em 2010, concebido para propor
políticas públicas para o setor durante 10 anos,
independentemente das mudanças de governo.

Com sede no Centro de Artes da Maré, desenvolve
um trabalho reconhecido internacionalmente
aliando a produção coreográfica a questões
socioculturais e políticas, fazendo da criação
e formação artística por meio da dança um
instrumento de formação para cidadania.
Congregando uma série de favelas da Zona Norte
do Rio de Janeiro, o Complexo da Maré é um
território intricado que ilustra a desigualdade
que caracteriza o Brasil e seus desafios para
enfrentar a pandemia do coronavírus.
Depois de anos de um regime de exceção, o Brasil
iniciou seu o processo de redemocratização a
partir de 1985. Durante o governo de transição
de José Sarney, o primeiro civil a comandar o país
depois de 21 anos de ditadura militar, foi criado
o Ministério da Cultura (MinC), instituído como
órgão de gestão das políticas culturais e pautado
em ideais democráticos, buscando desassociarse do histórico de censura e propaganda que
havia marcado o ambiente cultural nas décadas
anteriores.
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Em outubro de 1988, com a promulgação da
Constituição Cidadã, designou-se ao Estado o
dever de garantir o pleno exercício dos direitos
culturais. Entretanto, já nos anos 90, a máquina
pública brasileira passou por um progressivo
processo de redução e desburocratização, com
a priorização de leis de incentivo fiscal como
estratégia de fomento à cultura, sendo as duas
leis mais importantes do período a Lei Rouanet
(1991) e a Lei do Audiovisual (1993).

O período que compreende a vigência do PNC,
entretanto, vivenciou o progressivo desmonte
do setor cultural no país. Em maio de 2016, após
o impeachment de Dilma Rousseff, o presidente
interino Michel Temer anunciou a extinção do
MinC, provocando a mobilização da sociedade
civil organizada, que conseguiu impedir o
fechamento da pasta. Contudo, Jair Bolsonaro,
eleito à presidência em 2018, em uma de suas
primeiras medidas à frente do Executivo, efetivou
a extinção do ministério, transformando-o em
Secretaria Especial da Cultura (SEC). Além da
redução orçamentária, o status de Secretaria
significou também menor autonomia na condução
da política cultural. Inicialmente parte do
Ministério da Cidadania, desde novembro de 2019
a SEC integra o Ministério do Turismo. Assim,
entre 2016 e 2020 o Brasil teve oito diferentes
ministros e secretários especiais à frente da
administração pública da cultura.

Em meio à ascensão de um discurso de
extrema-direita, que reforça cada vez mais a
criminalização da produção artística, a crise do
coronavírus encontra o país em um contexto de
completo desencontro de orientações políticas,
sem conseguir estabelecer uma estratégia
unificada de combate à pandemia. Com uma
larga parcela de sua população vivendo em
condições de vulnerabilidade, o país tornou-se
em maio o segundo país com maior número de
infectados no mundo e sofre para implementar
medidas de isolamento social em seu território
de proporções continentais. O atual presidente
do país, ao discordar da efetividade de medidas
de confinamento e paralisações sistemáticas,
entra em confronto diariamente com os chefes
do Executivo dos Estados e Municípios, e nega as
recomendações da OMS, em uma queda de braço
entre as diversas instâncias de poder brasileiras.
Diante da iminência de uma crise social de grandes
proporções, o Congresso Nacional aprovou em
30 de março de 2020 o auxílio emergencial
destinado a trabalhadores informais, autônomos
e desempregados – categoria na qual se insere a
maior parte dos trabalhadores da cultura.
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O Governo compromete-se em fornecer, por
três meses, auxílio no valor de 600 reais, para
até duas pessoas da mesma família. Ante a
possibilidade de prolongamento da crise, o
Presidente confirmou em maio a extensão
do benefício, reduzindo, entretanto, em seu
valor. O programa não visa especificamente os
profissionais da cultura, mas a ex-secretária
Especial da cultura Regina Duarte o menciona
como uma das principais medidas tomadas por
sua administração.
A SEC, nesse contexto, não conferiu maior
importância ao impacto da crise e desde o início da
pandemia não oferece nenhum canal especial para
a gestão e diálogo com os profissionais da cultura.
Em seu portal online e por meio das redes sociais,
opera com esparsos comunicados oficiais, tendo
publicado, como medida paliativa, uma Instrução
Normativa no Diário Oficial, estabelecendo
procedimentos extraordinários para a captação,
execução, prestação de contas e avaliação de
resultados de projetos financiados pelo Programa
Nacional de Apoio à Cultura (Pronac).
As secretarias de cultura no âmbito dos Estados
e Municípios têm buscado maneiras distintas
de oferecer mecanismos para dar suporte ao
setor e seus profissionais, sobretudo por meio de
editais e chamadas a projetos, como é o caso das
iniciativas Teatros e Centros Culturais na Rede e
Conexão Casas de Cultura 2020, da Secretaria
Municipal de Cultura de São Paulo; da plataforma
#CulturaEmCasa, da Secretaria de Cultura e
Indústrias Criativas do Governo do Estado de São
Paulo; e do edital Cultura Presente nas Redes
da Secretaria de Estado da Cultura e Economia
Criativa do Rio de Janeiro, entre outros.
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Importantes iniciativas da sociedade civil brasileira,
entretanto, buscam ocupar o vácuo deixado pelo
principal órgão responsável pela cultura no país.
Dentre elas, destaca-se a pesquisa Impactos da
COVID-19 na Economia Criativa, do Observatório da
Economia Criativa da Bahia (OBEC-BA), que, visando
fornecer subsídios para a tomada de decisões
nos setores públicos e privados, divulga boletins
quinzenais com resultados preliminares e análises
periódicas, a partir da consulta com mais de dois
mil indivíduos e mil organizações atuantes no setor
cultural brasileiro.
A ausência de seriedade no trato com as
necessidades da classe artística tem provocado
comoção e mobilização do setor. Em maio, iniciouse por meio de campanhas nas redes sociais
o movimento #LeideEmergenciaCultural, com
o objetivo de pressionar o Congresso Nacional
para aprovar o Projeto de Lei que prevê a
transferência de R$ 3,6 bilhões da União para
Estados e Municípios, destinados à aplicação de
ações emergenciais ao setor cultural. Com autoria
da deputada federal Benedita da Silva e relatoria
da deputada federal Jandira Feghali, ambas do
Rio de Janeiro, a proposta define, dentre uma
série de garantias e condições especiais para os
profissionais da cultura, a renda emergencial para
profissionais informais, subsídios mensais para
manutenção de espaços artísticos e culturais e
financiamento de editais e chamadas públicas,
assim como a aquisição de bens e serviços
para o setor. No dia 26 de maio, batizada de Lei
Aldir Blanc5, a lei foi aprovada na Câmara dos
Deputados, tendo sido aprovada posteriormente
no Senado Federal, ao dia 04 de junho, ficando
apenas à mercê da sanção presidencial de Jair
Bolsonaro para sua entrada em vigor.
5. O nome da lei homenageia o compositor brasileiro Aldir Blanc,
morto em decorrência da Covid-19.

Sob a tutela do Ministério da Cultura e das
Indústrias Criativas (MCIC) de Cabo Verde, o
Centro Cultural do Mindelo (CCM) oferece
uma programação ampla e diversificada,
servindo há anos como instrumento de mediação
cultural e formação de público. Trabalhando
em estreita cooperação com uma abrangente
rede de colaboradores, seu espaço é de grande
importância para a vida cultural na cidade
e o fechamento de suas portas durante a
quarentena imposta pela crise do coronavírus
repercute em toda a cena cultural do Mindelo.
Desde os anos 2000, o Governo de Cabo Verde
tem implementado reformas estruturantes,
dando gradativa centralidade às indústrias
culturais e criativas na formulação de políticas
públicas, com um Ministério cada vez mais
atuante. Com base em um circuito de feiras,
festas e festivais, com o apoio à circulação
de artistas e o estabelecimento de roteiros
associados ao patrimônio material e imaterial do
país, o arquipélago se utiliza do turismo cultural
como um ativo econômico estratégico.
O investimento na capacitação de pessoas,
valorizando a diversidade cultural presente
nas ilhas, potencializou essa estratégia de
promoção econômica, permitindo um crescimento
sustentado ao longo dos últimos anos.
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Dentre as medidas governamentais direcionadas
a dar suporte aos profissionais da cultura,
destaca-se o programa EnPalco100Artistas,
criado através do MCIC e implementado pela
Bureau Export Music Cabo Verde (BEMCV).
O programa contrata artistas de variadas
linguagens para realizarem apresentações
desde suas casas e continuarem a receber pelos
seus ofícios nesse momento de paralisação. A
primeira edição, iniciada em abril, foi muito bem
recebida pela comunidade artística, e em maio
uma segunda edição pode contar com o apoio
financeiro da União Europeia. Além disso, segundo
a resolução governamental de 30 de março, os
profissionais da cultura registrados no Cadastro
Social Único podem solicitar o Rendimento
Social, linha de apoio emergencial para os
profissionais do setor informal que oferece um
auxílio financeiro proporcional aos rendimentos,
moratória no pagamento de impostos, condições
especiais de negociação de dívida e dispensa de
juros compensatórios para aqueles que estão
endividados.
(MCIC) tem papel proeminente também na
estratégia de internacionalização do país,
alinhando-se às principais recomendações e
instrumentos normativos, e atuando ativamente
junto a organismos internacionais.

O país passou por três fases fundamentais
em seu desenvolvimento econômico desde sua
independência, em 1975. O primeiro (1975-1989)
deu ênfase às políticas para a alimentação,
saúde e educação de sua população; o segundo
(1990-2000) priorizou a democratização política
e liberalização dos mercados, e o terceiro (20002010)6 avança no reforço da cidadania, com
ampla modernização e reformas institucionais.
Em 2014, a Conferência das Nações Unidas
sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD)
apresentou um importante relatório sobre as
economias criativas cabo-verdianas, no qual
reconheceu a importância da vontade política
para a viabilização de mudanças estruturais e
concretização de um modelo de desenvolvimento
sustentável alicerçado nas expressões
culturais, dando destaque ao Plano Estratégico
Intersetorial da Cultura (2010). Atualmente, o
Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas
6. UNCTAD (2014)
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A conexão com o estrangeiro dinamizada
pelo fluxo constante de turistas, expõe,
contudo, o arquipélago a uma situação de
maior vulnerabilidade diante de epidemias, e os
impactos da COVID-19 se fizeram sentir com o
maior controle das fronteiras internacionais.
Ainda em janeiro de 2020, muito antes da
chegada do coronavírus no país, a Direção
Nacional da Saúde de Cabo Verde elaborou um
plano de contingência para orientar as ações
de enfrentamento à COVID-19, seguindo as
recomendações da OMS. Após o decreto de
um estado de emergência no dia 28 de março,
o governo criou linhas de atendimento e de
apoio direto, além de portais de monitoramento
com atualizações dos casos diagnosticados
e campanhas publicitárias de engajamento e
conscientização da população. Após a brusca
diminuição no número de visitantes às ilhas,
o setor cultural também se viu impactado
pelo fechamento de instituições culturais e o
encerramento generalizado de atividades.

O governo tem também buscado um diálogo
direto com os profissionais do setor, tendo
mantido um encontro via videoconferência, no
início de junho, entre o Primeiro Ministro, o VicePrimeiro Ministro e Ministro das Finanças e o
Ministro da Cultura e Indústrias Criativas e a
Associação dos Produtores de Eventos de Cabo
Verde, que apresentou um conjunto de propostas
para alavancar o setor durante e após a crise
causada pela pandemia, dentre as quais se
destaca a premente necessidade da progressiva
formalização e regulamentação das indústrias
criativas no país.
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de cultura, que marcou os anos da independência,
para um Estado meramente regulamentador7.
A redução progressiva do Estado Moçambicano
torna a intervenção de agentes internacionais no
país ainda mais acentuada, inclusive no campo
da cultura. Embora a cena cultural de Maputo
seja pulsante e criativa, a maioria dos eventos,
programas e atividades culturais, por muitas
vezes, são criados ou viabilizados por agências
governamentais de países estrangeiros como
Alemanha, França, Portugal, Brasil e Estados
Unidos, assim como pela ação de agências da
ONU e outras organizações internacionais. Por
meio de estímulos ao setor, essas instituições
articulam políticas e oferecem a maior parte
dos mecanismos disponíveis aos profissionais
da cultura no país. Ainda que essenciais em um
contexto de cooperação internacional, operam
segundo agendas próprias e sua atuação
pode trazer efeitos colaterais, dificultando um
desenvolvimento autônomo.
Atuando desde a cidade de Maputo, a LITERATAS
- Revista de Artes e Letras de Moçambique
foi criada a partir de reuniões na biblioteca do
Centro Cultural Brasil-Moçambique (CCBM). A
iniciativa de jovens jornalistas já comemora oito
anos de existência e é hoje uma importante
plataforma para visibilidade e articulação do
setor cultural no país. Contribuindo ativamente
para a construção de pontes não apenas com as
instituições governamentais, mas também entre
os agentes da sociedade civil, a revista advoga
por uma crescente estruturação e pela inovação
nas maneiras de operar na cultura.

Moçambique busca, assim, criar bases
institucionais que auxiliem a estruturação de
determinados setores. O setor criativo é visto
como ferramenta para geração de empregos,
conectando a cultura com o desenvolvimento
e valorizando as ricas tradições culturais e
artísticas do país. Nesse sentido, dois programas
de cooperação internacional se destacam: o

Aliada à educação, a administração da
cultura sempre teve um papel de destaque na
construção dos ideais e projetos de país para
Moçambique. Entre 1975, ano da independência
nacional, até o presente, a Cultura esteve,
entretanto, alocada em mais de nove diferentes
órgãos do Estado. Desde 2015 é o Ministério da
Cultura e Turismo o órgão central responsável
pela coordenação, direção, planificação e
execução das políticas e estratégias nas áreas
da cultura e turismo do país.
A Luta de Libertação, com um projeto socialista
para o país, trouxe uma proposta de cultura e
educação revolucionárias, atuando diretamente
na criação de instituições culturais nacionais
e na condução de suas políticas. A partir dos
anos 1990, após o período da guerra civil, com a
abertura ao mercado capitalista identifica-se a
transição de um Estado interventor e produtor
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7. LANDGRAF, F. L. – Políticas culturais em Moçambique: do Estado
socialista ao aberto à economia de mercado, São Paulo, 2014, p. 4.

programa Fortalecendo as Indústrias Criativas para
o Desenvolvimento em Moçambique, e o Programa
Conjunto para o Fortalecimento das Indústrias
Culturais e Criativas e Políticas Inclusivas em
Moçambique, ambos realizados entre 2008 e 2011,
em iniciativas conjuntas de agências das Nações
Unidas como a UNCTAD, a UNESCO e a OIT. Do
segundo, como resultado mais expressivo, pode-se
mencionar o importante esforço na criação de um
Sistema de Informação Cultural de Moçambique
(SICM), que sem ter sido efetivamente alimentado,
não evoluiu para se tornar um sistema funcional
– uma debilidade entretanto comum mesmo em
países desenvolvidos.
A pandemia da Covid-19 trouxe urgência à
necessidade de mapeamento das Indústrias
Culturais e Criativas no território nacional, como
forma de permitir o suporte e oferecer soluções
consequentes ao setor. O Ministério lançou,
assim, no dia 28 de março de 2020 uma nova
plataforma com o objetivo de assimilar aquilo que
se está a acontecer e produzir nas artes. Em
meio a um estado de calamidade e sob pressão
dos profissionais e entidades, viu-se igualmente
obrigado a lançar, concomitantemente a esses
esforços, iniciativas e linhas de apoio emergenciais.
O programa Arte no Quintal foi lançado então
no dia 11 de maio de 2020, em um encontro com
artistas e promotores para avaliar os impactos
e as ações a desenvolver. Lançado junto com
um aplicativo, o programa é uma iniciativa
conjunta entre o Ministério da Cultura e Turismo,
a UNESCO, o Banco ABSA e a Galeria do Porto
de Maputo, e tem por principal objetivo apoiar
os artistas com geração de renda, por meio
da realização de concertos e programas das
mais variadas manifestações culturais, com
transmissão online em plataformas como o
Facebook, Instagram e YouTube.
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No início da pandemia, o governo também
colocou no ar um website oficial da COVID-19,
reunindo a compilação de dados em tempo real
sobre a expansão da pandemia no país e as
medidas de prevenção sendo tomadas, dentre
as quais consta apenas uma publicada pelo
Ministério da Cultura e Turismo que diz respeito
ao funcionamento de hotéis, resorts e suas
instalações durante este período. Na busca por
informações e orientações oficiais, o Facebook,
através do perfil oficial do Ministério, é a
plataforma com informações mais atualizadas e
constantes sobre as medidas específicas para o
setor da cultura.

O projeto do Hangar – Centro de Investigação
Artística, foi criado em pleno ápice da crise
financeira que viveu Portugal entre os anos de
2010 e 2014. Inicialmente funcionando em um
modelo itinerante, o projeto passou a ocupar
um espaço no bairro da Graça, com o apoio
de um programa de requalificação urbana
da Câmara Municipal de Lisboa. Criado por
artistas e curadores e funcionando em rede e
de maneira independente, o Hangar atua nas
artes visuais com um foco preciso nas relações
transatlânticas entre Portugal, a África e as
Américas. Reflete, dessa maneira, uma das
facetas da emergente cena cultural do póscrise no país, que expande seus horizontes e
parece entender cada vez mais a força de sua
multiculturalidade histórica.

Foi por meio deste perfil que o Instituto Nacional
das Indústrias Culturais e Criativas realizou a
transmissão de uma live com seu diretor, Ivan
Bonde, que em conversa com o pesquisador
cultural Belarmino Lovane, apresentou, nos
menores detalhes, o programa Arte no Quintal,
elucidando seu funcionamento e respondendo a
dúvidas. Com um título bastante revelador, a live
Arte no Quintal: Do Cepticismo dos Artistas ao
Posicionamento do Ministério aponta a maneira
como as pontes de diálogo entre o setor cultural
e a esfera das instituições públicas ainda está
em fase de construção e amadurecimento.
O investimento na esfera online representa um
aparente desafio para o Estado, que ainda busca
criar e consolidar as conexões no mundo físico
com os profissionais do setor. Nesse cenário,
veremos como a Revista Literatas,
que nasce no ambiente virtual, percebe a
presente transição e adaptação da prática
cultural como uma oportunidade de crescimento
e consolidação de sua atuação. Constituída por
uma rede de profissionais em trabalho voluntário,
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durante a pandemia a revista conseguiu lançar
três livros, organizar a Semana Africana de
Maputo (que contou com a participação do
Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas
de Cabo Verde, Abraão Vicente), para além de
uma série de debates envolvendo artistas,
acadêmicos e intelectuais dos países da CPLP.

Criado a partir do associativismo e da articulação
em redes, o projeto se desenvolveu em amplo
diálogo com as instâncias estatais e criou
caminho a partir das estruturas e mecanismos
governamentais disponíveis, notadamente
através de programas de financiamento e
suporte ao setor cultural. Nesse processo,
construiu-se uma paulatina institucionalização do
projeto, que passou a contar com os encargos da
utilização de um espaço fixo e com a perspectiva
da estruturação de uma equipe de profissionais
com contrato de trabalho. Em um momento em
que basculam as estruturas do Estado português
para a cultura, que são mais firmes do que as de
qualquer outro país sobre o qual nos debruçamos,

o projeto do Hangar é chamado a reinventar sua
sustentabilidade e depara-se com a importância
das parcerias e conexões internacionais criadas
ao longo de sua trajetória.
Desde 2014, o percurso de retomada de Portugal
tem sido descrito muitas vezes como um
verdadeiro renascimento do país. Entre os muitos
mecanismos que foram criados para recuperar
a economia, a emissão de Golden Visas8,
juntamente com um investimento estratégico
para a reestruturação do setor do turismo, são
tidos como medidas cruciais para a melhora dos
indicadores nesse período. Ambas as medidas,
aliadas aos incentivos à imigração qualificada,
ajudaram a economia portuguesa a registrar o
maior crescimento em quase duas décadas no
ano de 20179.
O turismo passa, mais do que nunca, a exercer
um papel central na economia portuguesa e
acaba por impactar muitos setores correlatos,
como é o caso da cultura. A marca Portugal,
8. Vistos de residência para estrangeiros que estivessem
dispostos a investir em Portugal ou que comprassem imóveis de
um valor superior a 500 mil euros.
9. Instituto Nacional de Estatísticas de Portugal (INE).
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criada em um amplo esforço de publicidade do
país, promove as capitais lusitanas como cidades
cheias de história e cultura, mas também como
criativas e inovadoras, voltadas para o futuro. É
nesse contexto de crescente fluxo de imigrantes
e turistas que cidades como o Porto e Lisboa
passam a observar uma paulatina dinamização
de suas cenas culturais, com a abertura de novos
museus de arquitetura arrojada, seguindo a
cartilha da atratividade dos territórios através do
vetor da cultura.

com manifestações denunciando a falta de apoio
a trabalhadores independentes e clamando a
resolução de problemas antigos.

No ápice da crise financeira, no mesmo ano do
pedido de socorro financeiro à União Europeia
(UE) e ao Fundo Monetário Internacional (FMI), o
Ministério da Cultura de Portugal é extinto e todos
os seus serviços são realocados e integrados na
Presidência do Conselho de Ministros. Entretanto,
após a constituição do XXI Governo, em 2015, o
Ministério foi restaurado em sua forma original
e tem hoje à frente a Ministra Graça Fonseca,
que após um ano do lançamento oficial de um
Plano Nacional das Artes (2019-2029), que insere
a cultura e as práticas artísticas como parte
inerente da educação nacional, se vê em meio a
uma crise sem precedentes.

Além de publicar medidas excepcionais para
o uso de verbas já alocadas e a prestação de
contas, no dia 27 de março de 2020 o Ministério
lançou, através da Direção-Geral das Artes,
a Linha de Apoio de Emergência ao Setor das
Artes, financiada por meio do Fundo de Fomento
Cultural do Ministério da Cultura. Com o valor de
um milhão de euros, posteriormente acrescidos
de 700 mil euros, a linha de apoio vai beneficiar
311 projetos, dentre os 1025 pedidos recebidos.
Contudo, a burocracia das instituições impacta
a efetividade e celeridade das respostas, e o
setor mobilizado organiza-se desde o início da
pandemia para fazer pressão sobre o Ministério,
que voltou a publicar novas linhas de apoio que
respondessem aos trabalhadores cujo perfil não
havia sido contemplado em um primeiro momento.

A crise do novo coronavírus abala com força a
cultura no país, e o foco do Ministério passa a
ser dar resposta às necessidades emergenciais
do setor, que após dois meses começa a fazer
maior pressão por novas mudanças estruturais,

artes em Portugal, colocando em marcha um
verdadeiro movimento de união e reivindicação
laboral. Após registrar protestos em vários
pontos do país, e já antevendo um verão com um
número drasticamente reduzido de festivais e
outras atividades culturais, ao final de maio, a
DgArtes anunciou a abertura de três programas
de apoio a projetos artísticos com um montante
financeiro global de 2,8 milhões de euros.

Para a gestão da crise, o Ministério lançou um site
oficial e linhas telefônicas de atendimento tão logo
as primeiras instituições tiveram de fechar as
portas. Sob o slogan Não Paramos – Estamos ON,
a plataforma comunica as medidas extraordinárias
de apoio às artes, com mensagens em vídeo da
Ministra a explicar as ações do governo.

Iniciativas da sociedade civil têm se mostrado
essenciais para balizar as ações do governo
e apresentam importantes resultados que
em primeiro lugar servirão para fortalecer o
setor. É o caso da pesquisa liderada por Manuel
Gama, pesquisador do POLObs (Observatório
de Políticas de Comunicação e Cultura da
Universidade do Minho), que busca conhecer os
impactos da COVID-19 no setor cultural português

através de um amplo levantamento de dados
junto aos profissionais. Também a iniciativa Ação
Cooperativista – Artistas, Técnicos e Produtores
chamou ao debate diversas estruturas para
articulação conjunta sobre as ações necessárias
para enfrentar a crise causada pela pandemia,
em um importante esforço de sistematização do
tecido cultural e artístico português, procurando
conhecer quem são os seus trabalhadores
e quais são as suas condições laborais e de
sobrevivência no momento.
No dia 18 de maio, Portugal procedeu com a
primeira fase do Plano de Desconfinamento,
aprovado no dia 30 de abril e reavaliado a cada
15 dias. O plano especifica a reabertura de
livrarias, bibliotecas e arquivos em um primeiro
momento, seguido por museus, palácios, galerias e
monumentos. A partir do 1º de junho foi autorizada
a abertura de cinemas, teatros, auditórios e salas
de espetáculos com a lotação reduzida, marcação
de lugares e distanciamento físico.

Ultrapassada a fase mais crítica da pandemia da
COVID-19, o Governo de Portugal comunicou no dia
7 de junho o Programa de Estabilização Econômica
e Social (PEES)10, com o objetivo de oferecer
medidas de incentivo ao regresso gradual às
atividades econômicas e normalização da vida
social sem descuidar dos cuidados sanitários.
Em vigor até o fim de 2020, o plano tem entre
as ações destinadas à cultura a Programação
Cultural em Rede (30 milhões de euros); a Linha
de apoio à adaptação dos espaços às medidas
decorrentes da COVID-19 (750 mil euros); a Linha
de apoio a equipamentos culturais independentes
(3 milhões de euros) e a Linha de apoio social aos
artistas, autores, técnicos e outros profissionais
das artes (34,3 milhões de euros).
Além disso, o programa cria o Grupo de Trabalho
entre o Ministério da Cultura, o Ministério do
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e
o Ministério das Finanças, para o estudo das
condições laborais e carreiras contributivas para
artistas, autores e técnicos de espetáculos. O
PEES também determina que será contratado um
estudo ao Observatório Português das Atividades
Culturais para ampliar os dados qualitativos e
quantitativos sobre o setor.

Em maio, o setor sai às ruas, com o movimento
sob a hashtag #VIGILIACULTURAEARTES – E SE
TIVÉSSEMOS FICADO SEM CULTURA?, que reúne
cada vez mais profissionais da cultura e das

10. https://pees.gov.pt

18

ngola | geração 80 | luanda, angola | geração 80 | luanda, angola | geração 80 | luanda, angola

20

la | geração 80 | luanda, angola | geração 80 | luanda, angola | geração 80 | luanda, angola | geração 80 | luanda, angola | geração 80 | l

Em princípios dos anos 2000, Angola começa
a fase de reconstrução nacional e experiencia
um boom econômico com a exportação de
commodities. Nessa fase, o audiovisual inicia sua
retomada, com produções como Na Cidade Vazia
(2004), de Maria João Ganga e O Herói (2004),
de Zezé Gamboa. É desse período também a
criação do Festival Internacional de Cinema de
Luanda (2008), indício de um setor cada vez mais
atento para a produção, fruição e circulação de
conteúdos nacionais e internacionais.

A Geração 80 é uma produtora audiovisual
que atua no setor corporativo e institucional,
publicitário e cinematográfico de Angola. Foi
criada em 2010 com o objetivo de documentar
e contar histórias através de imagens. Surge,
inicialmente, da reunião de Fradique (Mário
Bastos), Tchiloia Lara e Jorge Cohen. Aos poucos
juntaram-se: Kamy Lara, Hugo Salvaterra, Ery
Claver, Sérgio Afonso, Alice Cruz e toda uma
equipe de criativos com a ambição de inspirar
uma nova geração de angolanos. A proposta da
produtora de trabalhar preferencialmente com
jovens do país esbarra, todavia, em dificuldades
estruturais como a ausência de formação técnica
nacional, os baixos incentivos e financiamentos
para o setor cultural e uma rede incipiente para
a distribuição de filmes. Apesar disso, a Geração
80 contornou os obstáculos construindo um
portfólio diversificado que inclui o governo e
empresas do setor privado como clientes.
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O nome da produtora sugere a faixa etária
de sua equipe. A geração nascida nos anos
1980 conheceu uma Angola já independente,
conviveu com a Guerra Civil até o ano de 2002
e acompanhou todo o processo de reabertura
econômica do país. Os impactos desse período
de instabilidades deixaram marcas na estrutura
social, econômica e política do país. Em uma
Angola de desigualdade social gritante, graves
gargalos de infraestrutura, baixa diversificação
econômica e ausência de alternância de poder
é natural que a cultura fosse um dos setores
menos amparados pelo poder público. Nesse
contexto de incerteza e com custos elevados
de realização, o audiovisual angolano amargou
longos anos de produção escassa.
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«

Estamos em um período de confinamento e
isolamento social. Na província de Luanda, onde
se encontram os únicos casos de COVID-19 até
o momento, foi decretado estado de emergência,
com a instalação de uma cerca sanitária.
Durante quatro semanas, a atividade econômica
e comercial foi limitada ao mínimo necessário e
houve a proibição de circulação sem autorização,
credencial ou passe de serviço. É importante
lembrar que grande parte da população de
Angola trabalha no setor informal e vive à
base de uma renda diária, por isso não é muito
realista um confinamento completo nos grandes
aglomerados populacionais do país.

A lice C r u z

Temos vivido diferentes momentos e formas de
resistência da população. No início, as medidas
de prevenção foram encaradas com alguma
leveza, o que levou a um discurso mais musculado
por parte do governo. Angola ainda é um estado
bastante militarizado e muitas vezes as medidas
são impostas à força. As pessoas, no início, não
estavam a acreditar que esse vírus pudesse
chegar até a nossa realidade. Pensaram que
era uma coisa que estava longe, na Europa e
na China. Muitas pessoas ainda gozavam com a
situação e, apenas após a segunda prorrogação
do estado de emergência, foram entendendo que
realmente a doença está aqui, no nosso meio,
e pode afetar qualquer um de nós, se formos
irresponsáveis e negligentes. Agora as pessoas
estão a ter atitudes mais preventivas.

Gerente do Setor de
Áudio da Geração 80
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Tem havido uma alternância constante entre
o discurso didático e o musculado. Importante
relembrar que estamos a falar de uma população
resiliente e com um espírito de adaptação
incrível. Na década de 1980, tivemos durante 13
anos um toque de recolher obrigatório, um dos
mais longos do mundo, além de uma guerra civil
que se estendeu até 2002, quando não se podia
circular entre as províncias do país. Atualmente,
com o aligeirar das medidas, vemos muita gente
a circular com máscaras feitas com padrão
“africano”, trazendo certa cor e uma vida invulgar
para as ruas.
Essa crise veio destapar o sistema de saúde
debilitado e uma economia cronicamente
dependente do petróleo e do estrangeiro.
Os desafios serão enormes e, para além da
apregoada criatividade do angolano, precisaremos
de muito trabalho. Sem a possibilidade de
recorrermos ao estrangeiro, vamos ter de
acelerar um conjunto de reformas que já
deveríamos ter feito, enquanto país, há anos.

No início sua atuação foi meio atabalhoada,
mas depois, penso que conseguiu granjear
credibilidade e consistência. Internamente, numa
altura em que proliferam inúmeras fake news,
decidimos seguir apenas duas fontes: o Ministério
da Saúde e a OMS, que têm diariamente
atualizado o número de casos e os comunicado
de forma clara.
Aqui ainda estamos com essa questão de
conseguir manter as ruas limpas, de ter água
corrente limpa, de sensibilizar as pessoas
e dar acesso à informação. Há um trabalho
árduo pela frente, tanto por parte da sociedade
civil quanto pelo governo e temos como maior
prioridade o setor da saúde e da educação.
Também já estávamos a viver a questão da

Antes da pandemia já tínhamos problemas
básicos que não conseguimos resolver. Não é
todo mundo que consegue lavar a mão em água
limpa, por exemplo. A qualidade de nossa água
não é das melhores. A maior parte da população
daqui vive em condições muito precárias. É um
trabalho árduo que se está a fazer desde que
se começou a pandemia. O Governo tem tomado
algumas medidas como a distribuição de sabão e
água, mas isso não é o suficiente.

desvalorização da nossa moeda e a inflação dos
preços, o que impacta de uma forma trepidante
o momento que nós estamos a viver, pois a
maior parte dos equipamentos que utilizamos
em nosso trabalho mandamos vir de fora. Temos
algumas solicitações que estão pendentes no
momento, justamente devido ao encerramento
das fronteiras. Fazemos muito investimento em
equipamento e fazemos muitos pagamentos
em dólares e em euros. Com essa questão das
divisas, o cenário tem sido difícil e às vezes até
assustador, porque todos os dias nós temos uma
informação nova, o câmbio está sempre a alterar
e cada vez mais nós estamos a sentir na pele
o impacto, mesmo para os produtos
de necessidade básica, e isso é muito
preocupante para nós.
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A empresa está fechada há quatro semanas,
desde que tivemos um posicionamento oficial
e de percebermos que tínhamos de optar por
um trabalho remoto. Existem dificuldades,
mas o impacto não é assim tão grande. No
mês de março, tivemos uma ligeira quebra na
faturação, com bastantes trabalhos cancelados e
reagendados. Em abril, conseguimos rapidamente
recuperar e adaptamo-nos a uma nova condição
para atingir as metas de faturação mensal.
Uma das principais características da Geração
80 é que temos um portfólio de clientes
diversificados, não trabalhando em apenas uma
área do audiovisual. De maneira geral, sentimos
que continua a haver demanda grande para
produtos audiovisuais. Tanto para campanhas
de sensibilização sobre a pandemia como para a
comunicação interna das empresas, o audiovisual
é cada vez mais necessário. Os projetos com
os quais estamos trabalhando agora surgiram

Usamos também o telefone, WhatsApp e as redes
sociais. Então a informação não para de fluir, mas
de uma maneira muito mais digital.

por necessidades das empresas do setor
bancário e petrolífero, que aperceberam-se que
as plataformas digitais são o meio possível de
conseguir comunicar-se com os seus clientes e
fornecedores neste momento.

Temos 20 funcionários no total. São 16 pessoas
no mapa de salários mensal, com contrato, e
quatro com contratos de prestação de serviços
semestral e anual. Conseguimos manter os
salários e pagá-los de forma atempada. A nossa
prioridade agora é manter os colaboradores. São
eles que constroem diariamente a empresa, e
é nas situações críticas que devemos manternos juntos. Independentemente de nossos
esforços, a crise afeta a todos porque os preços
já vinham a aumentar significativamente em
Angola, bem como o custo de vida, enquanto o
poder de compra baixou drasticamente. Até o
momento não precisamos fazer demissões, mas
desenhamos um plano de contingência para o
caso de a situação se agravar. Por ora, demitir o
pessoal será nossa última opção. A principal fonte
de rendimento da Geração 80 é proveniente dos
serviços que prestamos, maioritariamente no
segmento corporativo e publicitário. Pontualmente
temos alguns projetos que são executados
recorrendo a patrocínios privados, mas quase sem
expressão dentro do universo da empresa.

Temos produzido desde videoaulas a podcasts.
Agora que as pessoas passam os dias a olhar
para um ecrã para trabalhar, socializar ou
à procura de entretenimento, existem dois
negócios que continuam a se desenvolver: a
tecnologia e o audiovisual. No entanto, vamos à
rua apenas se for um trabalho muito específico.
Estamos muito limitados e evitamos ao máximo
estar expostos à rua e ter contato direto com
as pessoas. Quanto mais conseguimos executar
o trabalho remotamente, melhor. No início, o
trabalho remoto foi hesitante e tivemos alguns
colegas que tiveram algumas dificuldades.

A diminuição no número de produções e
adiamentos de filmagens com certeza têm um
impacto na cadeia produtiva que movimentamos.
Trabalhamos com cerca de 400 prestadores de
serviços freelance, desde fotógrafos, operadores
de câmera e som, montadores, modelos, atores,
entre outros. Ainda não conseguimos prever
ao certo quão afetados esses profissionais
serão, mas é certo que estão em uma posição
mais vulnerável do que quem colabora
permanentemente com uma instituição.

Em Angola, a realidade em relação ao acesso
à internet é que temos uma boa qualidade de
sinal na maior parte dos centros urbanos, mas
o preço dos serviços não é acessível a todos.
Disponibilizamos um plano de internet para nossos
colaboradores, em um investimento em tecnologia
feito pela produtora. Além disso, alguns levaram
os computadores para casa, porque nem todos
possuem computador pessoal. Para reuniões de
trabalho e reuniões com clientes, nós utilizamos
a ferramenta Google Meet e trabalhamos com
o Google Drive para a partilha das nossas
informações e para fazer os nossos projetos.
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Já tínhamos criado um plano de atividades
para o ano de 2020. Em junho deste ano nós
completamos dez anos de existência no mercado
e tínhamos um leque de atividades preparado para
poder celebrar essa data. Tivemos que adiar a
programação comemorativa e estamos ainda num
período de incógnita, nos adaptando à realidade
à medida em que as coisas forem melhorando
e evoluindo. Tínhamos previsto o lançamento
de uma nova área de negócios, com um estúdio
de som; a abertura do novo Espaço da Geração
80; a consolidação de clientes corporativos; o
apetrechamento de nosso estúdio de fotografia; o
reforço de equipamento audiovisual para utilização
interna; e a produção de um curta-metragem
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Além disso, estávamos a trabalhar na divulgação
e distribuição da primeira longa-metragem de
ficção da produtora, Ar Condicionado, que estreou
no começo deste ano no Festival de Roterdão, na
Holanda. Este ano recebemos diversos convites,
mas a participação em festivais internacionais
foi bastante alterada. Muitos festivais foram
cancelados e tantos outros adiados. Mas nós
continuamos em contato com essas instituições
que estão muito interessadas em fazer coisas em
torno dessa nova produção. O público internacional
está sedento de histórias e realidades novas.
É algo muito gratificante e relevante, que nos
dá força para continuar a trabalhar, produzir
e difundir. Temos agora que ser flexíveis com
a execução desses planos. Os objetivos passaram
a ser manter os colaboradores e sobreviver
a este ano atípico.
Além disso, em um momento em que a maioria
das pessoas encontra-se em casa, produzimos
em parceria com uma instituição local, a
Fundação Arte e Cultura, mais de 40 vídeos com
diferentes temáticas (teleaulas, peças de teatro,
concertos, recitais de poesia etc.) que têm sido
veiculados na Televisão Pública de Angola (TPA)
e em plataformas digitais. O projeto foi pensado
pela fundação tão logo se iniciou a pandemia.
Nunca antes tivemos espaço em uma plataforma
com tanta visibilidade como um canal de televisão
com sinal aberto. Eu acho que é muito importante
nós estarmos a conhecer o que se está
produzindo a nível nacional, sem ter que esperar
que passe no cinema.

Infelizmente em Angola não há muitas salas de
cinema. Essa é a reclamação das pessoas do meio
do audiovisual. Não parece ser uma prioridade
para o Ministério da Cultura. Muitas das salas de
cinema que temos estão fechadas, e essa questão
ainda é uma incógnita. Os filmes da Geração 80
dificilmente passam no circuito comercial.

Nós temos uma produção muito mais alternativa
e procuramos soluções para poder fazer chegar
esses nossos conteúdos a outras pessoas. Espero
que essa iniciativa de veicular os conteúdos para
um público mais amplo tenha aberto um canal
de diálogo maior. Já estamos a consolidar uma
relação e estabelecer contatos, e espero que esse
intercâmbio não se limite só à pandemia.
Como nós não temos uma postura oficial e
concreta sobre o circuito de cinema daqui,
também tentamos improvisar e adaptarmo-nos
à nossa realidade para tentar fazer acontecer.
Temos o Cinema da Coreia, por exemplo, que
é um espaço praticamente abandonado, mas
que conseguimos arrumar para poder passar o
documentário Para lá dos meus passos, da nossa
colega Kamy Lara. Também improvisamos uma
sala de cinema no terraço de um prédio, onde foi
a estreia nacional do filme Ar Condicionado.
Apesar dos obstáculos e das carências, não
nos limitamos a ficar parados e tentamos fazer
com que nossos conteúdos cheguem ao maior
público possível.
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Particularmente aqui na Geração 80, estamos
sempre com um olhar de esperança e confiança
de que as coisas possam vir a melhorar um dia.
Nos mantemos focados e unidos naquilo que
realmente importa, nos objetivos que queremos
atingir. Vão sempre surgir obstáculos. Essa
pandemia vai passar, e pode vir a surgir outra
crise. Esta é uma grande oportunidade para
estarmos preparados para os desafios futuros.
É uma altura ideal para repensarmos a nossa
postura em relação à vida e em como lidamos
com as pessoas. Nós dependemos uns dos
outros e vamos continuar a depender sempre.

Pontualmente temos alguns projetos que são
executados recorrendo a patrocínios privados,
mas quase sem expressão dentro do universo
da empresa. Infelizmente, em Angola não temos
fundos de apoio à cultura, nem mecanismos
de assistência ao setor cultural. Temos várias
leis, como a do Cinema e a do Mecenato, que
continuam apenas como intenções, sem uma
implementação e impacto concreto na atividade
cultural dos profissionais. As instâncias
governamentais não têm criado fundos e editais
claros, e o setor privado está cada vez com
menos disponibilidade financeira para apoiar
projetos culturais.
Ainda assim, penso que a resposta
governamental para a crise da COVID-19 tem
sido adequada, o que de alguma forma garante
que não se tenha ainda perdido o controlo da
propagação do vírus. Entretanto, não temos
conhecimento de nenhuma medida específica
para os profissionais da cultura. Os incentivos
criados até o momento são apenas para os
setores produtivos considerados prioritários.
Poderíamos olhar para países europeus, como
a Alemanha, para pensarmos em medidas
que estimulem o setor em Angola, mas seria
completamente irrealista. Não se pode esperar
que o que não se conseguiu fazer nos quase 20
anos do pós-guerra na área da cultura se faça
em apenas dois meses. E a prioridade neste
momento não está na cultura, está nos hospitais.
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É importante percebermos o que podemos tirar
de positivo deste período: melhorar processos,
tornar o trabalho mais eficiente, tirar maior
partido da tecnologia disponível e usar melhor
as ferramentas para chegar ao público. De pouco
ou nada serve esse serviço de futurologia. O que
esta pandemia reforça é que, mais do que nunca,
sobreviverá quem tiver capacidade de adaptação
rápida. Apesar de ser uma situação sem data
prevista para terminar, de uma coisa sabemos –
não será para sempre.

»

A Associação de Publicidade e Marketing de
Angola (APM), que congrega agências, produtoras
e profissionais do audiovisual, da qual a Geração
80 faz parte, juntou-se ao Ministério da
Comunicação e, em conjunto, produziram a custo
zero campanhas de sensibilização sobre
a COVID-19.
Uma boa prioridade para o setor cultural seria
definir metodologias e estratégias para apoio à
cultura. Promover concursos, pensar a cultura
de uma forma mais séria e funcional. Nós não
conseguimos sentir o que de fato se está a
passar internamente no Ministério da Cultura.
Não temos acesso. Não é perceptível como estão
a trabalhar e no que estão a trabalhar. Eu acho
que poderia ser prioridade tornar transparente
aquilo que o Ministério representa para o país
e como pretendem impulsionar a nossa cultura,
primeiro entre nós e depois para fora. Porque
mesmo aqui, precisamos viver e respirar a nossa
cultura de uma forma mais funcional. Existe uma
necessidade gritante de definir políticas
e alavancar a nossa cultura.

Temos que trabalhar mais e fazer as coisas
com mais brio, com mais responsabilidade, com
mais propósito. É muito importante saber o
que se está a fazer, para quem e por quê. Ouvir
e perceber uma dinâmica e uma metodologia,
porque nós todos os dias estamos a mudar, e a
vida está cada vez mais dinâmica e tecnológica.
É importante que as entidades oficiais do nosso
país, tanto as públicas quanto as privadas,
estejam a acompanhar essa evolução e busquem
estabelecer um equilíbrio. Acho importante
sentar, parar e pensar naquilo que vale a pena e
que se pode fazer no nosso contexto, com nosso
sangue e nossa energia.
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A Companhia mantém uma longeva parceria
com a organização não governamental Redes
de Desenvolvimento da Maré (Redes da Maré),
atuando diretamente no Complexo de Favelas da
Maré, ajuda a construir e a garantir a manutenção
de local adequado para a prática da dança em
diferentes projetos. A partir do encontro de
Lia Rodrigues com Silvia Soter, coreógrafa e
dramaturga, e Eliana Sousa Silva, Diretora da
Redes da Maré, nasce o Centro de Artes da Maré
(CAM), e requalifica um grande galpão industrial
abandonado na comunidade da Nova Holanda.
Concebido como um espaço de convivência e
troca de saberes, o centro está estruturado em
três eixos de atuação: a formação, a criação, e a
produção e difusão das artes, com foco em dança.
O CAM é hoje a sede da Lia Rodrigues Companhia
de Dança e abriga, desde 2011, a Escola Livre de
Dança da Maré (ELDM).

Fundada em 1990, no Rio de Janeiro, a Lia
Rodrigues Companhia de Danças é um projeto
feito a muitas mãos e encabeçado pela bailarina
e coreógrafa, Lia Rodrigues. Com forte atuação e
circulação internacional, a Companhia se mantém
em atividade durante todo o ano, com aulas,
ensaios de seu repertório e trabalho de pesquisa
e criação, sempre em estreita colaboração com
seus artistas-bailarinos, já tendo se apresentado
e trabalhado por grande parte do território
brasileiro e em mais de 20 países.
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Com compromisso com a cidadania e o
entendimento da prática artística como vetor
de desenvolvimento individual e coletivo, a ELDM
é dividida em dois núcleos, sendo um aberto a
todos, de crianças a adultos e idosos interessados
em seguir cursos gratuitos de diversos estilos
de dança, com, em média, 350 alunos inscritos.
O outro é o núcleo de formação continuada
em dança, formado por grupos de jovens, préselecionados através de audições, que veem na
dança um elemento central em suas trajetórias.
Importantes projetos da Companhia como Fúria,
Para que o Céu não Caia, Pindorama, Pororoca e
Piracema, foram criados nesse espaço e depois
circularam o mundo, participando dos principais
festivais internacionais de dança e artes.
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12.MAIO.2020

«

De repente fomos pegos de surpresa.
Estávamos na Europa, junto com dez bailarinos,
em uma grande turnê de celebração dos
30 anos da Companhia e, logo no início, em
março, começou a fechar tudo por aqui. Além
disso, estava trabalhando com duas artistas
brasileiras em um outro projeto na França,
e tinha uma série de projetos de ensino em
universidades e escolas, que é uma atividade
profissional que levo ao lado do meu trabalho na
Companhia. Consegui colocar todos os bailarinos
em um voo de volta para o Brasil e vim para
Amsterdã, onde vive meu companheiro. Que belo
ano para se completar 30 anos, não é?
Eu estava muito alegre, porque era a primeira
vez na minha vida em que eu poderia respirar
financeiramente e organizar as coisas. Tínhamos

muito trabalho na Europa e no Brasil. Muitas
apresentações e uma agenda que está fechada
até 2022, com trabalho de criação e turnês.
Ralo há muitos anos e estava amando poder
ter esse conforto. Mas a vida é maravilhosa e
de repente dá essas rasteiras. Aconteceu que
muitas coisas foram anuladas, canceladas ou
readaptadas – tudo ao mesmo tempo.
Não imaginei, entretanto, que teria que ficar nisso
durante dois meses. Estávamos no meio de tudo,
e as coisas começaram a desmoronar. Estou
agora fazendo um grande esforço para conseguir
viabilizar um adiantamento financeiro dos futuros
trabalhos da Companhia na Europa, junto aos
parceiros de uma rede que construí e com quem
trabalho há muitos anos, para que eu consiga
sustentar o projeto no Rio de Janeiro. Tenho

Diretora e coreógrafa

L ia R odrig u es
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uma folha de 15 pagamentos por mês e nesse
momento tenho que conseguir dinheiro para que
esses profissionais possam continuar vivendo
disso. Estou em uma grande batalha nesse meio
de campo, buscando articular diferentes frentes
e inventando jeitos.
Quando me perguntam como é que faço para
estar de pé, eu respondo que nunca estou de pé.
Estou sempre de cócoras. É o melhor jeito para
se estar, porque você não cai. Qualquer coisa,

tu deita no chão, dá um salto e sai correndo...
Eu nunca estou de pé, então acho que o tombo
nunca é tão grande. Busco estar pronta para
agir. Sempre procurei ir para lugares que me
desafiassem. Primeiramente, como pessoa
e como cidadã. Eu sou uma mulher branca,
cisgênero e de classe média. Quer dizer muita
coisa nascer assim em um país como o Brasil.
A gente nunca pode se furtar do lugar onde a
gente nasce e cresce, e das estruturas que
estão dentro da gente e com as quais temos que
lidar e buscar quebrar. Eu pude ser artista, pude
fazer essa escolha. A questão é como eu posso
minimamente compartilhar esses privilégios
e também me confrontar com essa enorme
desigualdade, o racismo e tudo aquilo que assola
esse enorme país.
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Não conto com nenhum financiamento do Brasil, o
que tenho são esses parceiros europeus. Eu sou
artista associada de dois teatros na França, em
Paris, o Centquatre-Paris e o Théâtre National
de Chaillot, o que quer dizer que faço projetos
a longo prazo com essas instituições, definindo
linhas de atuação. Na Europa, existe toda uma
rede de subvenção e estruturas na cultura,
além de uma base social acessível à maior parte
da população. Isso não nos permite fazer uma
comparação entre a situação de artistas no
Brasil e em países como a França, a Espanha,
Portugal e a Alemanha. A penúria do artista
brasileiro é muito diferente do que se fala da do
artista europeu, quando você não tem o seu prólabore ou salário, que seja, você não tem nada.
É a partir dessas redes de apoiadores e
coprodutores que estou conseguindo um
adiantamento para poder manter a Companhia
viva, no sentido de manter o salário das
pessoas. Afinal, todos têm que pagar aluguel
e têm gastos para poder sobreviver, inclusive
eu mesma. É muito raro os artistas do Brasil
ganharem mensalmente, como estamos
podendo pagar, nesse momento, os bailarinos
da Companhia, e trabalhamos todos como MEI
(Microempreendedor Individual). Na dança,
pouquíssimos profissionais têm contratos de
trabalho. Sou eu mesma, com outra pessoa

que trabalha há mais de 20 anos comigo, que
organizo a parte financeira, buscando garantir
continuidade ao projeto.
As instituições com as quais trabalho na Europa
estão se adaptando à situação da pandemia o
tempo inteiro. Todos buscam entender o que está
acontecendo. Os projetos foram mais adiados do
que cancelados. Temos então uma nova agenda,
mas sem ter certeza de que poderá ser cumprida.
Junto com a minha produtora vamos operando
passo a passo. Tudo está muito instável, mas não
tem outro jeito de trabalhar.
Além da agenda das turnês internacionais
da Companhia, ainda tem a agenda do Brasil,
com o Sesc, com a Bienal de Dança do Ceará
e com as nossas apresentações na Maré, que
não sabemos quando será possível fazer, pois
estamos entrando em um momento pior da
pandemia no Brasil. Mesmo que aqui na Europa
as medidas se afrouxem, como já começa a
acontecer agora em maio, a gente não sabe
se nós brasileiros, por exemplo, vamos poder
entrar no espaço Schengen da União Européia,
justamente pela evolução da situação no Brasil.
Não sabemos como vai ser essa relação.
O Serviço Social do Comércio tem por objetivo criar oportunidades
para permitir o desenvolvimento humano através da cultura, educação, saúde, esporte, lazer e assistência. Parte daquilo que se denomina Sistema S no Brasil, atua através de mais de 580 unidades,
e é hoje uma das principais instituições de estímulo à cultura no país,
atuando como forte fomentadora das artes em todo o seu espectro.
Criado em 1942, durante a Era Vargas, o Sistema S é composto por
uma série de instituições que representam um conjunto de organizações e entidades, servindo de apoio para os trabalhadores da
indústria, para o varejo e o comércio. Tendo sido criado com o principal objetivo de capacitar a força de trabalho no Brasil, o sistema
é mantido mediante a contribuição compulsória das empresas, com
alíquotas variadas.

Os artistas, entretanto, já estavam todos à míngua.
Tenho tantos colegas que estavam sem nenhum
trabalho antes... Não mudou muito a situação. Essa
é uma questão seríssima de políticas públicas
para a cultura e para a arte. Os artistas sempre
estiveram em emergência, principalmente no Rio de
Janeiro, que vive um caos absoluto com todos os
projetos parados, cancelados ou sofrendo calote a
nível municipal e estadual. Os teatros estão caindo
aos pedaços. Isso traz à tona a necessidade de
pensarmos, como sociedade, a maneira como nos
relacionamos com isso sempre, e não apenas em
emergências.

46

fotos @Sammi Landweer

A crise evidencia algo que faz parte da realidade
brasileira e mundial. Antes não era bom, era
muito problemático e complexo e as pessoas
que estão agora sofrendo mais são as pessoas
que sempre sofreram com a desigualdade. Eu
acho que é muito importante falar que a situação
nunca foi ideal. Para os moradores de favela no
Brasil, a situação é ainda mais complexa. Existe
a ação de milícias, a inoperância governamental
e mesmo os ataques por parte do poder público
aos moradores, como se eles não tivessem o
mesmo valor do que os da Zona Sul do Rio de
Janeiro. Acho que a sociedade civil é a que mais
se organiza para socorrer aos seus semelhantes,
em todos os sentidos.
Trabalho desde 2002 com a Silvia Soter,
dramaturga, professora e crítica de dança. Foi ela
quem me apresentou à ONG Redes da Maré, e
à Eliana Sousa, Diretora da organização. Desde
2011 a Escola Livre de Dança da Maré funciona
no Centro de Artes da Maré, e é lá a sede da
Companhia. A Redes da Maré está organizando
um movimento muito importante no sentido de
alertar a população a seguir os protocolos de
isolamento social e prevenção, que são muito
difíceis de serem cumpridos em uma favela.
Estão também fazendo uma ampla arrecadação

e distribuição de cestas básicas, água e produtos
de higiene. É a coisa mais maravilhosa ver o
Centro de Artes da Maré ocupado por cestas
básicas e mais de 100 pessoas trabalhando
na logística. É um trabalho enorme, uma coisa
incrível, que mostra também que as organizações
não governamentais, que foram e continuam
sendo tão atacadas por este governo boçal,
estão organizadas para agir seriamente em
momentos como esse. Elas têm uma estrutura
muito forte e fazem a diferença. É algo a se
prestar atenção e refletir.

Criada oficialmente em 2007, a Redes da Maré é uma instituição
da sociedade civil atuando para a melhoria da qualidade de vida e
garantia de direitos básicos da população dos 140 mil moradores
das 16 comunidades do Complexo de Favelas da Maré. Atuando
através de três eixos – Arte, cultura, memórias e identidades;
Desenvolvimento territorial; Direito à segurança pública e acesso
à justiça e Educação –, a organização tem como elemento
central a estruturação de um projeto abrangente e processual
para o exercício da cidadania.
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ONG Redes da Maré
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Existem questões muito importantes que não
podem ser abafadas pelo coronavírus. Um
governador que celebrou a destruição da placa
que homenageava a vereadora assassinada
Marielle Franco não pode, de repente, virar um
herói do combate ao vírus. Isso é grave e temos
que estar muito alertas às pessoas que atuam na
política e saber qual é o passado e presente delas.
Desde quando foi instituído o isolamento no
Brasil e na favela da Maré, as atividades da
Escola foram suspensas. Estamos trabalhando
atualmente em um projeto emergencial com
o Instituto Moreira Salles, para fazer com os
alunos uma espécie de diário vivo de como eles
e a comunidade estão vivendo a situação neste
momento de pandemia. É muito importante que
a gente os deixe mobilizados, e os professores
estão trabalhando nisso.
Os alunos do grupo de formação continuada
continuam recebendo suas bolsas, e estamos
desenvolvendo alguns trabalhos mais teóricos
com eles. Mas fazemos tudo isso com muito
cuidado. É importante ter perspectiva e lembrar
que as situações e possibilidades nesse momento
são muito diferentes. A vida de cada um deles
pode ser muito distinta, e muitos se encontram
tendo que cuidar de seus pais e familiares em
lugares muito pequenos, ou com um acesso à
internet muito ruim. Buscamos entender toda
essa dimensão e estamos trabalhando para
que eles não se desconectem. Isso é muito
importante para que possamos trabalhar juntos
de outra forma. A nossa coordenação pedagógica
está muito atenta a isso e estamos sempre em
diálogo. Entretanto, a nossa escola também é
presencial, e acho bom mantermos isso. Temos
que aguardar e continuar o nosso caminho,
porque isso não é substituível. Eu não sou muito
boa com a tecnologia. Tudo que eu faço tem um
trabalho físico e presencial muito importante.
Estou acostumada a trabalhar com o olho no olho,
vendo os corpos se moverem.

Com o trabalho da Companhia de Dança, também
ficamos tentando imaginar um jeito de continuar.
Ainda bem que existem jovens – que são cada
vez mais jovens – que me ajudam muito a não
ficar parada no tempo, eu aprendo demais. A
minha proposta foi a de fazermos encontros em
torno de temas que fossem importantes para
nós estudarmos. Isso já está acontecendo, e
por enquanto temos encontros duas vezes por
semana. Também propus que cada aluno pegasse
um ano da companhia para fazer um levantamento
de tudo aquilo que foi produzido, como textos,
imagens e registros. A gente ensaia tanto, dança,
viaja e não costumamos ter o tempo para fazer
isso. Surgiu também a ideia de que cada um
escreva coisas sobre si próprio e sua experiência
dentro da Companhia, o que é muito importante,
porque as pessoas se formam lá dentro. Estamos
descobrindo jeitos, mas para nós não existe essa
coisa de fazer ensaios pela internet, aula de dança
dentro de casa, não funciona. Existem milhões de
jeitos e a gente está encontrando o nosso. Uso
também a internet para resolver toda a minha vida
e fazer os contatos e articulações necessárias.
Na verdade, eu tenho podido participar muito mais
de muitas reuniões que antes eu nem conseguia.
Tenho muito mais encontros do que eu tinha antes,
isso é bem legal.

A circulação é a base do trabalho de um artista.
Temos que pensar em como criar essa rede de
circulação mais uma vez, de possibilidades de
viajar, do Norte vir para o Sul e o Sul ir para o
Norte, e todo mundo se encontrar. Para nós é
muito importante e eu desejo estar em contato
com o maior número de pessoas, para poder
levar as coisas que a gente pensa. O que sempre
quis foi poder fazer isso no Brasil. Existiu
antigamente o projeto Pixinguinha, quando os
músicos circulavam pelo país, e hoje existe o
projeto do Palco Giratório, do Sesc Nacional. O
Sesc de São Paulo, nesse sentido, tem um papel
importantíssimo na circulação e sobrevivência
dos artistas, chamamos até de “Santo Sesc”.
O Projeto Pixinguinha foi um evento cultural que teve por objetivo difundir a música popular brasileira em todo o país. Foi criado em 1977
pela Funarte em parceria com as Secretarias de Cultura Municipais
e Estaduais do país.
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Na Europa é muito diferente, pois existem
políticas públicas criadas já há muitos anos. Os
profissionais reclamam, e com razão, mas existe
uma política pública muito substanciosa em todos
esses países que eu circulo. Mesmo que em
determinado momento esteja mais fraca, essa
base ainda está lá. Na França, principalmente,
existe um circuito muito grande e em cada cidade,
mesmo que pequenininha, existe um teatro e há
público. Isso é muito bom para o artista, porque faz
com que a gente circule com nosso trabalho e que
possamos ganhar nossos cachês.
Importante também que as instituições apostem
na criação artística, de maneira que existam
aportes financeiros para que essa criação
ocorra antes da circulação porque, afinal, a gente
também come, paga escola e aluguel enquanto
estamos criando, então é fundamental ter
entendimento do que é necessário para permitir
que ela aconteça.
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Minha atuação internacional não foi algo que
previ, mas foi acontecendo. Foi uma construção
de muitos anos e agora posso contar com
parceiros que ajudam realmente. Não tenho
esses parceiros no Brasil, a não ser o Sesc e
alguns festivais, como o Festival de Dança de
Curitiba e a Bienal de Dança do Ceará. Na Europa
tenho muito mais reconhecimento prático e
investimento no meu trabalho como artista. Isso
faz com que o meu trabalho possa funcionar.
As coisas estão muito ligadas, mas não sei se
é uma saída para todo mundo. O dinheiro entra
pela Companhia e sai pelo Centro de Artes e a
Escola Livre de Dança da Maré. Os bailarinos da
companhia por enquanto estão com os salários
garantidos por causa dessas articulações.
Na escola, a maioria dos meus alunos são
arrimo de família. Nunca tivemos um patrocínio
constante no Brasil, eu entrei em alguns editais,
algumas vezes ganhei, outras não. Foram muito
intermitentes os investimentos brasileiros na
Companhia. Foi em 2011 que tive um encontro na
França com o diretor da Fundação Hermès1 que
conheceu o meu trabalho em uma das turnês
internacionais. Ele veio falar comigo e me disse

que estavam entrando no Brasil com a marca e
que gostariam de associá-la a um projeto social
ligado à formação. Eu sentei junto com a Silvia
Soter e escrevemos um projeto que foi bem
recebido pela Fundação, que se tornou parceira
da escola desde a sua fundação até hoje.

Antes de tudo, pensamos em uma formação para
a cidadania. Trabalhamos junto com a Redes da
Maré para que os jovens da comunidade possam
ter acesso à universidade e para que possam
ter uma formação mais ampla. Realmente
acredito que não dá para ser artista sem ser
cidadão. Tratamos questões de gênero, de raça

A escola faz parte de uma história. Existe muita
gente trabalhando para que ela possa existir.
Para além de todos os cargos de direção e
administração, para receber uma escola é
preciso ter um espaço estruturado. Precisamos
de gente que atenda o público, que limpe o
espaço, que faça a manutenção, que são pessoas
essenciais, sem as quais a existência da escola
seria impossível.

e desigualdade. Cada vez a escola é diferente
também. Não existe uma estrutura fechada com
uma duração precisa. Ela vai indo. Acho que é o
único jeito de a gente viver no mundo, surfando
na adversidade. Quando vejo o funcionamento das
estruturas na Europa, por exemplo, penso que
isso só se aplica à essa bolha. O resto do mundo
não é assim. A bagunça do mundo nem sempre
responde a essas fórmulas.
fotos @Sammi Landweer

1. Fondation d’entreprise Hermès
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Já tivemos experiências com um grupo de dez
alunos que ficou de seis a sete anos conosco.
Desses, quatro estão na Bélgica, quatro
estão na minha Companhia, e todos entraram
na Universidade Pública. Acho que o projeto
da Escola Livre de Dança é um projeto que
atingiu 100% as suas metas. Existiu sempre a
necessidade de atuar na cidade. Que cidade é
esta onde eu moro e como a arte contemporânea
pode dialogar com um projeto social? Quando
dirigia o Festival Panorama sempre me
perguntava quem era o
público que eu estava
Com sua primeira edição organizada em 1992, o Festival Panorama é um festival de dança realizado
pela Associação Cultural Panorama, no Rio de Janeiro. Ao longo de 22 edições, apresentou companhitocando e com quem
as e artistas nacionais e internacionais, com papel fundamental na construção da memória da dança
estávamos dialogando.
no Rio de Janeiro.
Pensava que, muitas
vezes, a maioria eram
pessoas que haviam lido os mesmos livros e tido
Existe toda uma concepção e formação para se
as mesmas experiências artísticas, e a cidade
construir uma escola. Eu tenho 64 anos e danço
do Rio de Janeiro é muito maior do que isso. Não
profissionalmente desde os 17 anos. Há todo um
é possível, entretanto, simplesmente chegar em
arco e experiência de uma pedagogia muito livre.
uma comunidade, em uma favela, dizendo que
Eu estudei História na USP, em 1974, em plena
você tem algo para dar e ensinar. Você vai lá
Ditadura Militar e isso tem um peso muito grande
para aprender muito.
na minha formação. Foi um período muito difícil.
Tivemos recentemente a experiência nefasta de
ter uma atriz de última categoria falando sobre
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esse momento terrível da história brasileira. Nem
parece que ela viveu como todos nós as agruras
da ditadura. O que o governo está fazendo em
todos os setores é inominável. Não dá para
separar o setor artístico dos outros. O Brasil está
na mão de assassinos neste momento e isso se
reflete em todos os setores, inclusive no artístico.
Mas estou trabalhando com a possibilidade
de retomada das coisas, de apenas ir vendo o
que vai acontecendo e ir me transformando e
inventando. Não prevejo o futuro e não consigo
imaginar um outro jeito de trabalhar. Se for
necessário, eu provavelmente vou fazer e vou me
reinventar. Não acredito em uma ideia romântica
de que vamos mudar depois desta crise. Não
acho nada disso. O sistema vai ser o mesmo, o
capitalismo galopante e a desigualdade extrema.

A transformação que é necessária não vai
ser feita e toda a questão de se pensar uma
ecologia não vai rolar. A gente vai surfando na
crise. Existem jeitos maravilhosos e diversos
de se atuar no mundo, de fazer arte e fazer o
Brasil continuar de alguma forma. Aprendemos
isso com a capacidade de resistência dos povos
indígenas e da população negra, principalmente
da mulher negra. Temos que estar atentos a isso,
mas não existe nenhum modelo. Estou olhando
as coisas para aprender. Vamos ouvir o que o
Ailton Krenak tem a falar, o que Davi Kopenawa
tem a dizer. Vamos ouvir as mulheres negras
que carregaram sempre o Brasil nas costas e
o fazem ainda. Todas essas questões vão estar
muito fortes e presentes e a gente não pode
baixar a guarda. É uma luta que, pelo menos para
minha geração, vai ser para sempre.

»
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Empreendendo reformas no currículo educativo,
definindo políticas estruturantes para o setor
cultural e realizando um extenso programa de
reabilitação do património construído, Cabo Verde
tem conferido grande centralidade à potência
de sua produção cultural. A recente atribuição
pela UNESCO do status de Patrimônio Imaterial
da Humanidade à Morna, gênero musical nascido
no país no século XVIII e que conquistou o mundo
na voz de Cesária Évora, é testemunha de um
profundo compromisso com o patrimônio cultural
e vontade política para pôr projetos em marcha.

Ocupando o edifício restaurado da velha
Alfândega, em frente à Baía do Porto Grande, o
Centro Cultural do Mindelo (CCM) é uma das mais
importantes estruturas culturais da cidade do
Mindelo, capital da Ilha de São Vicente e capital
cultural de Cabo Verde. Com uma programação
diversificada, que se estrutura com foco nas
artes performáticas, o CCM atua como um
espaço aglutinador da cena artística, cultural
e educativa da cidade, organizando uma série
de eventos em parceria com ampla rede de
instituições e acolhendo diversas iniciativas,
entre elas um dos mais importantes festivais de
teatro da África, o Mindelact.
Instalado em um edifício declarado patrimônio
cultural, o CCM é regido diretamente pelo
Ministério da Cultura e da Indústrias Criativas
de Cabo Verde e se insere em uma nova política
cultural do país, em um esforço para projetar e
conectar a Ilha de São Vicente e as demais ilhas
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do arquipélago com o circuito das artes em nível
internacional. Articulando-se com uma rede de
parceiros internacionais em expansão, o CCM alia
seus esforços de projeção a uma ação cultural
local muito precisa, naquilo que sua direção
artística entende como uma contaminação
positiva, potencializando os diálogos
transnacionais para fomentar a mediação
educativa e atuando como uma real plataforma
de intercâmbio.
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Com três das nove ilhas de Cabo Verde – Boa
Vista, Santiago e São Vicente – afetadas com
primeiros casos de COVID-19, as coisas iam se
desenvolvendo de maneira gradual. Dia 19 de
março, o governo achou por bem decretar o
estado de calamidade, seguido de perto pelo
estado de emergência. De imediato, foi ordenado
o fechamento dos espaços públicos e passou-se
a arquitetar uma metodologia que desse conta de
não deixar que a pandemia se propagasse.
Houve, entretanto, em Boa Vista e Santiago,
um disparo no número de casos, sobretudo em
Santiago que é a ilha capital e a mais complexa.
A Praia é uma cidade muito particular que, por
razões históricas, como a seca, acabou por
desenvolver-se de forma bastante complexa, com
bairros bastante densos, o que contribuiu para
que a propagação do vírus se desse de maneira
muito rápida. É também a cidade que reúne a
população de todas as ilhas.

Para além das questões internas, Cabo Verde
também depende de alguma maneira de questões
externas, ligadas às diásporas e ao turismo, que
contribuem de maneira importantíssima para
toda a balança econômica do país. Esses dois
setores são muito afetados pelo rompimento na
comunicação com o mundo, o que faz com que
nós passemos a ter que trabalhar apenas com
o local. Vamos observando aquilo que acontece
em outras paragens do mundo, pois o impacto
dessa crise na Itália, por exemplo, acaba por ter
uma relação direta com a Ilha do Sal. Assim como
nos Estados Unidos, na Holanda e na França.
Neste momento, navegamos esperando melhores
condições e ninguém consegue vislumbrar uma
normalização tão rápida da situação.

A nt Ó nio T avares

Diretor artístico Centro Cultural do Mindelo
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O Centro Cultural do Mindelo é dedicado
principalmente às artes performáticas –
a música, a dança e o teatro, que são as
expressões mais fortes. É um espaço, talvez
único, que recebe todas as grandes atividades
da cidade. O Mindelo é uma cidade cultural, com
aproximadamente 90 mil habitantes, onde se
produzem várias atividades ao longo do ano,
como o Mindelact, que é o grande festival de
teatro e já vai para sua 26ª edição.
Criado em 1995, o Festival Mindelact é o principal evento teatral de Cabo
Verde e o mais importante de toda a África Lusófona e Ocidental. Acontecendo já há 22 edições na cidade do Mindelo, o festival promove o
intercâmbio entre seus participantes, assim como ações de formação,
concertos de música, exposições de design e artes plásticas.

Nós também recepcionamos outras atividades
performáticas, festivais ligados ao cinema,
assim como conversas e projetos ligados às
associações culturais da cidade. Também as
universidades e institutos universitários realizam
algumas de suas ações aqui. Nossa programação
anual é estruturada em quatro temporadas de
três meses, e cada temporada tem um objetivo
e uma temática. A primeira, nós chamamos de
Palavras, formas e sons; a segunda, Corpo e
pensamento; a terceira, Memórias atlânticas, e a
última é chamada Arte contemporânea.
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Nós abrimos a nossa temporada poeticamente
no dia 21 de março, que é o dia mundial da poesia.
Nesse dia nós fazemos sempre a abertura, que
leva um nome bastante sugestivo: Micadinaia
Fest – nome criado por um escritor e poeta
Cabo Verdiano, João Vário, um dos homens
contemporâneos mais interessantes deste
país. A cada edição, o objetivo é abrir as nossas
três portas frontais e fazer entrar durante o
dia, desde a manhã até a meia-noite, atividades
contínuas. Sendo Cabo Verde um país da poética
e da poesia, da procura do som, onde a máxima
é o som e não só a música, o Centro Cultural do
Mindelo serve como uma estrutura matriz.
Na realidade somos uma equipe muito pequena.
Somos sete. Eu estou à frente da direção artística,
e temos uma administradora e uma designer.
Depois, temos dois seguranças e um técnico
multifunção, que trabalha sobretudo na parte de
som e luz da casa. Além disso, contamos com uma
profissional de limpeza. Nós estamos diretamente
ligados ao Ministério da Cultura e Indústrias
Criativas e temos contratos renováveis.

Este ano seria a quarta edição do Micadinaia
Fest, que seria uma temporada de consolidação
do programa. Iríamos apostar justamente naquilo
que chamamos de “sonoro”. Nós tínhamos
previstas performances, instalações, exposições,
concertos, várias coisas... Tínhamos uma grande
exposição de um pintor e escultor italiano, Marco
Marcote*, artista que também estaria presente
para a inauguração. Teríamos ainda um recital
de piano, com a leitura de textos de uma atriz
cabo-verdiana portuguesa, Flávia Gusmão,
acompanhada no piano por Pedro Gregório,
arquiteto e músico. No grande auditório teríamos
uma banda criada exclusivamente para este dia
da inauguração, com a direção de Vamar Martins,
músico e compositor.
Com a chegada da pandemia da COVID-19,
acabamos por ter de cancelar isso tudo. O
nosso espaço é fechado, destinado justamente
à reunião e ao encontro de pessoas, e na
inauguração da temporada, temos quase mil
pessoas a entrar pela casa ao longo do dia. Nós
vivemos com o público. Não oferecemos serviços.
De modo que isso mudou toda a nossa geografia.

Esquadrão Kamy Buccos Produções (Angola). Mindelact 2019
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As paralisações ocorridas devido ao avanço da
pandemia afetaram por completo muitos dos
nossos trabalhadores e fornecedores indiretos.
Nós funcionamos como uma espécie de elo e
motor que movimenta a cidade e toda a sua
diversidade artística, proporcionando e instigando
encontros vários. Isso afetou sobretudo a
classe artística, que foram os primeiros a perder
trabalho, e que serão também os últimos, imagino,
a voltarem a poder trabalhar. É toda uma série
de profissionais que trabalham sob a demanda
do calendário do setor cultural da cidade, que já
estava marcado, em grande parte, com muitos
serviços contratados.
O Ministério da Cultura e Indústrias Criativas
lançou uma espécie de manifesto em prol dos
artistas e criou um edital com um programa online,
EnPalco100Artistas, no sentido de dar algum
alento neste compasso de espera. Na verdade,
a crise é muito mais profunda do que estamos a
pensar, porque todo o setor técnico, que monta
e opera a infraestrutura que permite com que o
setor cultural funcione, como os técnicos de som,
luz, elétrica e outros, depende dessas atividades
para poderem exercer suas profissões.

Esta imprevisão de não se saber o que está a e
irá acontecer, a cada dia cria uma preocupação
maior. Até o momento, no Centro Cultural do
Mindelo, em relação à nossa equipe, não sentimos
que teremos que chegar ao ponto de realizar
demissões e não vemos isso no horizonte
como possibilidade. O que, sim, nós temos nos
confrontado é com a necessidade de repensar
nossa forma de atuação, inclusive pensando
em contratar mais técnicos para responder às
necessidades do momento.
De nossa parte, não tivemos grandes prejuízos,
uma vez que trabalhamos com um orçamento anual
pré-concebido e já tínhamos uma programação
desenhada para 2020 e 2021. Neste momento,
estamos todos a estudar como reutilizar este
mesmo orçamento e como dispensar recursos
para programas que venham no sentido de apoiar o
setor cultural e artístico, na previsão de deixar uma
parcela não usada em nossa programação que foi
cancelada em prol do apoio ao setor.
Este ano para nós seria um ano de contaminação
positiva, em que traríamos e levaríamos
profissionais destas ilhas para o exterior e
também traríamos pessoas de fora para cá.
Sendo uma ilha dentro de um arquipélago, nosso
grande desafio centra precisamente nesse
aspecto da comunicação com outros centros e
espaços de fruição, com outros pensadores e
criadores, de forma a poder dar outra dinâmica
ao setor daqui. Nós estávamos precisamente a
prepararmo-nos para a internacionalização de
nossas atividades. Essa é uma estratégia que a
pandemia acaba por afetar e colocar em questão
drasticamente. Para nós, a impossibilidade
dos diálogos internacionais também afetará
fortemente nossa atuação e mediação educativa,
uma de nossas bases fundamentais. Estamos,
assim, em um momento de reflexão, pensando
em como isso vai evoluir e afetar este nosso
pensamento de disseminação e intercâmbio e as
portas que desejávamos abrir.
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Nessa primeira temporada, para além do
Micadinaia Fest, tínhamos previsto também um
dos grandes momentos de nossa programação
que é o Il y a Dance, um festival de dança. Il
y a, para além do significado de “haver”, em
francês, também quer dizer “juntar”, em crioulo.
O festival ocorreria no mês de maio e tinha como
objetivo trabalhar a dança numa perspectiva de
socialização, trazendo como convidado o Teatro
Victoria, de Santa Cruz de Tenerife, nas Ilhas
Canárias. A partir daí, passaríamos a fazer todos
os anos esse mesmo festival, que começaria a
criar uma base para circulação internacional, com
foco não apenas em criação, mas também em
formação, atuando no espaço da Macaronésia,
onde entravam Ilhas Canárias, Senegal, Marrocos
e, quem sabe, Açores e Madeira. Já no próximo
ano, o foco seria na cocriação. Estávamos
interessados em fazer com que o festival fosse
de fato um momento formativo, e o próximo país
convidado seria Moçambique, trazendo um outro
panorama e dando-nos acesso a uma outra rede,
a dos países africanos de língua portuguesa,
os PALOP (Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau,
Moçambique e São Tomé e Príncipe).

Agora temos que buscar como aproveitar
desta dinâmica nova, para montar um novo
pensamento, mas estamos em um modo standby,
tendo em conta que a nossa matéria é o público.
Eu precisamente tenho vindo a refletir como
poderia ser nosso futuro. Já faz quatro anos
que estou na direção do CCM, e percebo que nós
produzimos muita programação e conteúdo. A
questão da memória é central para nós, de modo
que sempre deixamos rastilho à nossa marca.
Nós trabalhamos com muitos criadores e temos
de antemão grande valor de criação. Podemos
pensar, assim, em transformar alguns de nossos
espaços em estúdios de gravação e edição
de conteúdo, colaborando com pensadores,
escritores, filósofos e artistas, sem perder o foco
nas três áreas performativas nas quais atuamos.
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Desde a minha existência como criador eu
lido com este espaço, que é uma comunidade
politicamente criada, mas que não passa disso.
Nós temos noções completamente enciclopédicas
do que é o espaço da CPLP, do que é o Brasil e
Angola, por exemplo, que são países riquíssimos,
enormes e diversos. Hoje, mais do que nunca,
passados vários anos, essa comunidade ainda não
tem marcas concretas em nossas vidas. Aquilo
que é fundamental, que faria com que o que hoje
é apenas político passasse a ser prático, é sem
dúvida a parte cultural. No fundo, as perspectivas
culturais e afetivas deveriam ser pensadas
desde um primeiro momento, porque a circulação
é fundamental e permite conhecer os espaços,
os cheiros e as cores. Com uma rede cultural
poderíamos dar outra resposta. Temos uma
miopia em relação aos nossos próprios vizinhos,
condicionados que estamos a olhar sempre para
um lado, não tendo uma visão 360 graus. Isto
implica em uma ignorância lógica e em não ter
capacidade para ver.
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Todos esses planos infelizmente têm agora
de ser repensados, e esperamos para ver o
que poderemos fazer. Estou, precisamente
neste momento, a trabalhar sobre as novas
perspectivas do CCM no decorrer dessa condição
e no pós-pandemia. Nós não podemos ficar à
espera, e isso aguça nossa criatividade. O CCM,
como sala de atividades e fruição artística da
cidade, ao estar fechado, faz muita falta. A
cidade neste momento depende enormemente
desse espaço, justamente por aquilo que
fazemos. Apenas neste ano, nós tínhamos cerca
de 17 exposições programadas. Nós temos
uma programação semanal, quinzenal, mensal,
bimestral, semestral… Isso está dependendo de
como as coisas vão evoluir. Nós temos o público
como primeiríssima condição. Temos uma grande
sala com capacidade de 220 lugares, um pátio
interior com aproximadamente 200 lugares,
além de uma grande sala multiuso que funciona
para exposições e também como um pequeno
auditório, com 150 lugares.
Pensamos, por exemplo, em uma entrada
controlada e mediada em exposições, mas
não sei se teremos as condições de realizar
concertos para 10 ou 15 pessoas a cada vez.
Tenho pensado em criar painéis exteriores,
usando a fachada e a rua para apresentar
exposições. Isso pode ser uma maneira de virmos
a desenvolver novas formas que possam ser
interessantes. Não podemos ficar à mercê do
quando e como virá.

O atual governo, a meu ver, foi muito inteligente
na atuação perante a pandemia. Ao estabelecer o
estado de calamidade em um primeiro momento,
seguido pelo estado de emergência, fez com
que o país se dotasse de capacidades técnicas,
nomeadamente de condições nos hospitais, e
a realização de triagens em cada ilha. Isso foi
um trabalho expressivo e que deu resultado.
Hoje temos a Ilha de São Vicente em estado de
calamidade, mas sem casos, com a população
continuando a ter os cuidados necessários.

Nós, como espaço cultural que trabalha
diretamente com vários setores da cultura,
estamos a desenhar juntamente com o Ministério
da Cultura e Economias Criativas um pensamento
para o setor. Essa crise veio de assalto a todos
os países do mundo, e não houve um que não
tenha sido apanhado de surpresa. Estamos desde
março assim, em estado de escuta, ouvindo
artistas e outros profissionais. Um dos aspectos
fundamentais da cidade do Mindelo, uma cidade
que é cosmopolita em sua natureza, é a sua
capacidade de resposta. Com facilidade a cidade
responde. Convidada a participar, ela prontamente
o faz. E essas são medidas que terão de se tomar

escutando a todos os envolvidos. Entendendo,
entretanto, que o timing de nossa atuação tem de
ser já, porque cada dia que passa isso se torna
uma mazela na vida dos profissionais do setor e
também do público em geral.
Foi essa capacidade de resposta que felizmente
nos permitiu sermos rápidos em termos
de atuação. A cidade recolheu quando foi
chamada a recolher. As pessoas começaram a
produzir e distribuir máscaras para o público e
instituições que estavam em necessidade. Muitos
técnicos começaram a prototipar e a produzir
equipamento de proteção, e a população parece
estar respeitando bem as medidas e tomando
todas as precauções.
O grande festival de música da cidade, o Festival
Baía das Gatas, acabou por disponibilizar o
dinheiro de seu orçamento para a atuação
social no combate à pandemia. As pessoas têm
por hábito a solidariedade neste arquipélago e
gostam de apoiar uns aos outros, naquilo que
chamamos de junta mon, o ato de se juntar as
mãos. Em um arquipélago, atuamos sempre em
parcelas, de maneira fractal, em que uma parcela
contamina positivamente a outra. Espero que
esse tipo de pensamento e atuação perdure,
com atenção e solidariedade, e as instituições
pensando em formas de ajudar os profissionais
mais necessitados do setor. Isso é um momento
de criação, aqui começa tudo. Um setor que gosta
de desafios é o setor cultural e artístico, e o
mundo que vamos herdar não vai ser a mesma
coisa. Sem dúvida a tecnologia é o que temos pela
frente. Nós como criadores, artistas, fruidores
de ideias e agitadores culturais vamos ter que
utilizar mais disso.
Até então a tecnologia era uma espécie de
ferramenta a se utilizar. Alguns usavam, outros
não. Há ainda aqueles que a usavam na medida do
necessário e possível. Agora, esta condição nos fez
entrar de cabeça nisso. Essa transnacionalidade
através dos medias e da tecnologia passará a ser
uma coisa mais concreta. Podemos usar o Zoom
para fazer uma reunião, assim como poderíamos
estar a tocar uma partitura orquestrada em partes
diversas do mundo.
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Eu gosto imenso de uma frase do Nietzsche que
diz que os políticos, os cientistas e os líderes
religiosos prometem, mas os artistas têm que
fazer. É o último grito a dizer que precisamos
atuar. Não há tempo para lamentação, devemos
criar condições e a disposição para uma profunda
reflexão direcionada a construir outras formas
de atuação. Vamos ter que pensar o mundo
realmente de uma maneira global, não poderemos
ficar fechados em regionalismos e problemáticas
exclusivas, vamos ter que pensar juntos.
As revoluções tecnológicas nos deixaram no
limbo da individualidade. O que estamos neste
momento a dar-nos a chance de perceber é a
revolução de nossa condição humana e global. Um
só homem é capaz de transformar a sua casa, a
sua aldeia, a sua ilha, e o seu país inclusive. Somos
muitos países e pessoas, mas temos uma casa
comum. Infelizmente só nos damos conta disso em
momentos como esta pandemia. Uma borboleta
dançando na China fez barulho em todo mundo.
Esse momento deixa claro que o conhecimento
não está apenas nos países desenvolvidos.
Está sobretudo em países que têm outros tipos
de conhecimentos. O estabelecido de que os
países que não têm visibilidade possuem pouco
conhecimento já é démodé, já caiu em desuso.
Temos que criar uma rede de possibilidades de
contaminações positivas, que vai criar uma outra
forma de atuação, e não apenas na perspectiva
do digital. Temos que arranjar outras formas de
penetrar nas pessoas. Esta ideia de vida e morte,
que a arte e a cultura guardam, só é possível
quando estamos com o corpo presente.

Eu trouxe ao CCM a dimensão da relação com o
outro como uma premissa para nossa atuação.
Um rinoceronte negro que é míope e, por não
conseguir ver, torna-se agressivo é considerado um
animal feroz. Ao mesmo tempo, é muito generoso
e é capaz de ceder água a qualquer outro animal.
Mas apenas pelo fato de não poder ver, corre em
qualquer outra coisa. Isso quer dizer que sem aquilo
que nos faz projetar a visão e outros interesses
de forma espiritual e cultural, não vamos a lado
nenhum. O mundo precisava deste colapso para
perceber que realmente não podemos andar
míopes a esbarrar nas coisas, mas devemos ir ao
encontro delas e passarmos a ver a verdade.

«
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A intensidade e a qualidade na criação
artística em Maputo dão a tônica do
dinamismo das produções culturais na
cidade. Com um ecossistema cultural
peculiar, a capital moçambicana combina
o financiamento e apoio estrangeiro a
partir de representações diplomáticas
com uma tradição de organização
associativista presente nos principais
grupos das diferentes categorias
profissionais artísticas. O resultado é
uma cidade cosmopolita que condensa o
multiculturalismo e os contrastes do país.
Da intersecção entre a cooperação
internacional e a dinâmica comunitária
local nasce em 2009 o Movimento Literário
Kuphaluxa, formado por jovens em meio
às atividades do Centro Cultural Brasil
Moçambique (CCBM). É a partir da percepção
da importância da atuação das instituições
culturais estrangeiras para dinamizar o setor,
e também da necessidade da fruição da
produção cultural em Moçambique acontecer
fora dos centros culturais e próximo à
comunidade, que se cria a agremiação.

Como consequência desse projeto surge,
em 2012, a LITERATAS – Revista de Artes
e Letras de Moçambique, com o desafio
de construir coletivamente a formação de
um público nacional capaz de vivenciar os
fazeres artísticos concebidos em língua
portuguesa, tanto de Moçambique como das
demais comunidades que compõem a CPLP.
A revista é feita por uma equipe de voluntários
e conta com a colaboração de artistas e
pensadores locais para garantir publicações
diárias que trazem a expressão criativa e o
diálogo intercultural em seus conteúdos.
Desde sempre em formato online, a
LITERATAS oferece um terreno fértil para
o avanço da pluralidade de iniciativas e
diversidade de vozes. Com isso, permite
à juventude moçambicana a possibilidade
de uma experiência não hierarquizada, que
amplia o repertório cultural e apresenta o
contato com as artes como um vetor de
desenvolvimento humano.
O trabalho em rede e interativo condiz com
a estrutura impermanente da cultura em
Moçambique. A estrutura líquida do formato
online traz adaptabilidade e prontidão
de resposta, fazendo com que, em seus
oito anos de existência, a LITERATAS
tenha conseguido estabelecer sua marca
no jornalismo cultural moçambicano,
transformando-se em interlocutor
privilegiado para compreensão das
dinâmicas locais.
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Em Moçambique e, mais precisamente, na cidade
de Maputo, que é o epicentro da epidemia no
país, foi decretado o estado de emergência
nível 3, que não impõe o confinamento à
população, mas cria condições para que ele
exista. Ficar em casa é o apelo do governo.
Houve a suspensão do pré-escolar até o nível
universitário e a implementação do teletrabalho,
sempre que possível, para evitar de haver
muitos trabalhadores no mesmo sítio. Só está
nos escritórios, fábricas e locais de trabalho
quem é indispensável. Mesmo as reuniões no
parlamento, envolvendo o poder público, estão
a funcionar assim.
Depois, houve a implementação de medidas de
redução de aglomerados e a suspensão de todos
os eventos recreativos, desde a cultura até o
desporto. Todos os estabelecimentos de lazer,
incluindo pequenos bares, foram encerrados e
a polícia está a fiscalizar. Existe a imposição do
uso de máscara sempre que nos fazemos à rua
e há medidas de controlo de especulação dos
preços de produtos higiênicos e alimentares,
uma vez que somos muito dependentes da África
do Sul e sempre que há anomalias pode haver
aproveitamentos.
Um dos grandes problemas em África, de
maneira geral, é o transporte público. É muito
o congestionamento e a gente nos autocarros.
Os autocarros reduziram em torno de 50% a
sua lotação e a lavagem das mãos em algumas
paragens é obrigatória, inclusive com a presença
de agentes de saúde. A cidade mudou. Até os que
não têm grandes condições financeiras fizeram
tudo para ficar em casa, mas agora está difícil.

O país não está organizado para nos permitir
confinamentos em modelos ocidentais, em que
realmente as pessoas podem ficar em casa,
simplesmente a pensar na saúde. Isso não é
possível. Nós não estávamos preparados para
isso, mas todo mundo está consciente e está a
fazer as medidas de prevenção. Grande parte da
população moçambicana economicamente ativa
está no setor informal, que é bastante fragilizado
porque não há políticas específicas. As pessoas
muitas vezes vivem daquilo que fazem e ganham
no dia, então é muito complicado.
O governo percebeu que já não pode manter
as pessoas em casa na sua totalidade. Agora
o critério é que só saiam se realmente for
inevitável, o que agora inclui até quem precisa
de ir à rua para atender suas coisas. A crise da
pandemia da COVID-19 não é uma crise normal,
não é apenas uma crise da moeda, mas sim
uma crise de saúde pública que também afeta
grandemente outros setores. A única imagem
que temos é de uma grande incerteza.
O Ministério da Cultura lançou apenas
recentemente um mapeamento do setor
artístico e criativo no país. É a primeira vez que
se preocupam em mapear quem são os artistas
e quais são as empresas do ramo cultural. Isso
foi lançado após um mês do decreto do primeiro
estado de emergência. Só agora que o Estado
Diretor

Eduardo Quive
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está a perceber que haverá impactos nesse
setor que, no entanto, desconhece. Nunca
estivemos preparados nem para responder às
situações do dia a dia normal, como o caso de
artistas que queiram realizar um festival, por
exemplo. Há, entretanto, como sempre acontece
nesses momentos, o apelo para que os artistas
façam campanhas de prevenção etc. Não há
nada além disso. O Estado não tem a resposta,
não existe nenhum fundo nacional. Temos apoios
da União Europeia e seus países e de algumas
organizações regionais. O Instituto Camões,
junto com a União Europeia, já havia lançado
um programa chamado ProCultura PALOPTimor Leste, que tentou se adaptar a esta nova
realidade, estendendo o prazo para entrega de
candidaturas e aceitando projetos criados em
função da pressão da pandemia.
O programa União Europeia PROCULTURA PALOP-TL disponibiliza bolsas de estudos internacionais para licenciatura e mestrado nas áreas de Música e Artes Cênicas com o objetivo de criar
empregos na economia cultural e criativa dos países africanos de língua portuguesa (PALOP) e do
Timor Leste. A iniciativa é gerida pelo Instituto Camões, com cofinanciamento da União Europeia e
da Fundação Calouste Gulbenkian.
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O setor cultural moçambicano tem alguma
bipolaridade. Por um lado, é forte sob o ponto de
vista dos artistas. É bastante criativo e inventivo.
Maputo, sobretudo, é uma cidade que não dorme,
que não se rende, é de fato uma cidade muito
forte. Até a organização dos bairros da cidade diz
muito sobre a nossa multiculturalidade. Falam-se
mais de 20 línguas, pode-se imaginar o quanto
somos diferentes, mas fazemos disso uma grande
forma de ser e estar. O outro lado é o institucional,
a parte mais caótica da coisa, que não está
nada estruturado, nem pensado. As instituições
parecem que vão surgindo em cima dos
acontecimentos, na medida em que vão surgindo
as coisas. Nessa perspectiva, não temos políticas
públicas para o setor. É uma espécie de terra de
ninguém, com muita coisa nova, muito crua. São os
setores internacionais que são responsáveis pela
economia cultural aqui na cidade, e os artistas em
Moçambique, na verdade, vivem de financiamentos
externos. Outras experiências de crise, como
em 2008, mostraram que não houve grandes
reduções em termos dos aportes e da ação
cultural internacional aqui, embora haja algum
paternalismo em como as relações são mantidas,
sobretudo com Portugal.
Depois da independência, o regime socialista
foi bastante forte do ponto de vista cultural. O
Estado assumiu a cultura e fundou as principais
associações artísticas do país, como a Associação
dos Escritores Moçambicanos (AEMO), a
Associação Moçambicana de Fotografia e a
Associação dos Músicos de Moçambique (AMMO),
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mas parou por aí. Quando entramos nesta nova
realidade capitalista, então tudo isso ficou confuso
e já não se sabia qual era o papel do Estado, que
acabou abdicando de regular e legislar a favor da
cultura, e é por aí que nós vivemos.
Desde 2016, eu sou empreendedor na área
de comunicação e vivo disso. O setor cultural
foi o mais afetado pela crise dessa pandemia,
porque vive de aglomerados. Tudo parou.
Inevitavelmente os artistas tiveram que parar.
Produtores culturais, programadores, empresas
que prestam serviços etc., esses sim estão
confinados em casa, e as coisas não estão boas,
a não ser que migrem para a internet, como é o
que está a acontecer agora.
O acesso à internet na cidade de Maputo,
entretanto, é ruim. Maputo é a cidade capital e
todas as decisões acontecem aqui, de modo que
ainda é um pouco melhor do que no restante do
país. Eu posso dizer que eu faço parte de um
grupo minoritário com algum privilégio de ter
uma rede estável com fibra ótica. Tudo aquilo
que depender da telefonia móvel tem uma má
qualidade, sobretudo os negócios que envolvam
vídeo. A nossa internet aqui, praticamente, só
serve para entrar no Facebook e no WhatsApp.
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Agora, para pensarmos em eventos a usar o
streaming, já há dificuldade.
A Revista LITERATAS surgiu em 2012 como um
espaço de divulgação da literatura moçambicana
que ainda não existia no país. Sempre foi online e
foi concebida para estar nesse espaço por várias
razões. O mercado gráfico em Moçambique,
apesar de consideravelmente grande, é
muito caro. A internet era o que já tínhamos
acesso, então criamos a revista em um blog,
primeiramente, e a partir daí começamos a fazer
edições em PDF.
A revista é um órgão de informação, discussão
e divulgação. Antes, era apenas literária, mas
a partir de 2015 passou a ser de letras, artes
e pensamento contemporâneo. É um espaço
de diálogo democrático interligado, pensado
na vertente de outros povos, outras culturas
e comunidades falantes da língua portuguesa.
Aqui há uma grande aproximação histórica
com Portugal, mas com outros países também,
principalmente com o Brasil, por causa das
telenovelas, por exemplo. Há, entretanto, um
grande vazio nas trocas da produção artística. Em
Moçambique, ainda hoje falamos de Jorge Amado
como se andasse nas ruas da Bahia, porque de
fato paramos lá. Desde o início, nós quisemos ser
uma revista para essas pontes de diálogo e para
percebermos as novas formas do pensar e do
fazer artístico nos nossos países.
Esse processo foi amadurecendo e penso que a
revista foi se encontrando. Em 2018, finalmente
criamos o website, que é atualizado todos os
dias, e que estamos a aperfeiçoar cada vez mais.
Neste momento a revista é feita por amigos.
Somos quatro jornalistas e asseguramos a parte
editorial. Também temos uma série de escritores,
atores de teatro e outros jornalistas que
contribuem com artigos. Todos os colaboradores
são voluntários. Num sistema em que desde
criança nós somos educados para ir pedir
emprego, os jovens encontram-se muitas vezes
inutilizados e desocupados.
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O Festival LITERATAS é uma das maiores iniciativas literárias de Moçambique,
contando com feiras de livro, debates, oficinas de criação e concertos. Com a
primeira edição ocorrida em 2015, acontece na Matola, na região metropolitana
de Maputo, e tem como objetivo a expressão da literatura moçambicana, a
formação de leitores e o acesso ao livro. O festival é organizado pela Associação
Movimento Literário Kuphaluxa em parceria com o Conselho Municipal da Matola.

Nós temos a felicidade de termos surgido nesse
espaço digital e de podermos vivenciar grandes
mudanças. Em Moçambique as coisas que são
feitas na internet são desprezadas, não há
credibilidade. Hoje nós somos uma referência cada
vez maior, enquanto uns agora descobriram que
precisam de internet para continuar a trabalhar.
Em janeiro ninguém imaginava este caos. Nenhum
dos setores. Diria mesmo que até março nós não
imaginávamos que estaríamos mergulhados neste
cenário. Não havia um plano B, só havia o plano A.

Nós iríamos existir normalmente como sempre
existimos, a colocar em prática nossa ação de
informação cultural, as nossas reportagens
e entrevistas. Este ano, sobretudo, era o ano
em que iriamos fazer uma grande aposta no
audiovisual. Em nosso site temos um espaço de
vídeo que não tínhamos antes. O nosso plano era
nos afirmar como produtores de conteúdo, não
só virados ao texto e à fotografia, mas também
ao áudio e à imagem em movimento, em um
processo de cada vez mais digitalização, em um
verdadeiro jornalismo multimídia.

Desde 2015, organizamos um dos principais
festivais de literatura de Moçambique, o Festival
LITERATAS, que não fizemos no ano passado por
questões de financiamento. Este ano queríamos
retomá-lo. A questão é que não há políticas
para financiar nada aqui. Nosso plano passava
por fortalecer a parceria com as instituições
culturais que têm feito muita diferença e que
retomam alguma vitalidade ao setor, como o
Instituto Camões e o Centro Cultural Brasil
Moçambique (CCBM), com quem trabalhamos
desde 2009. A parceria institucional com o CCBM
é sólida. Mudam-se Embaixadores, mas a relação
consegue sobreviver. Contribuímos muito para
a programação literária do centro, o que nos
permite algum apoio financeiro para a produção
da revista. Houve um tempo em que até a nossa
sede funcionou ali. Nós frequentamos muito a
biblioteca do CCBM que é onde, praticamente,
nasce a Revista LITERATAS.
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A intensidade e qualidade na criação
artística em Maputo dá a tônica do
dinamismo das produções culturais na
cidade. Com um ecossistema cultural
peculiar, a capital moçambicana combina
o financiamento e apoio estrangeiro a
partir de representações diplomáticas
com uma tradição de organização
associativista presente nos principais
grupos das diferentes categorias
profissionais artísticas. O resultado é

82

ambique | literatas | maputo, moçambique | literatas | maputo, moçambique | literatas | maputo, mocambique ção Artíst

Os centros culturais estão preocupados em fazer
atividades nos seus espaços, tem a sua política e o
seu campo de atuação, mas também há instituições
que atuam nas comunidades e nas escolas
públicas, que tem grandes problemas. A Escola
Portuguesa de Moçambique (EPM), por exemplo,
que não é uma escola qualquer, para o cidadão
comum, está a fazer um grande trabalho para
a formação de leitores a publicar livros infantojuvenis, e a realizar festivais e jornadas de leitura.

Entretanto, nós tivemos que fazer investimentos
no sentido de definitivamente instalar internet
em nossas casas. O acesso, agora, tem que ser
24h, isso mudou a nossa forma de gerir nossa
vida. Para alguns isso não é possível. A empresa
que fornece internet não chega na zona de um
de nossos colaboradores, por exemplo, e ele
vive dentro da cidade de Maputo. Temos ainda
desses problemas. Depois, existe a necessidade
de investir em programadores dos websites,
para tornar a coisa mais responsiva e acessível,
sobretudo a considerar a baixa qualidade de
internet. Um dos grandes desafios é saber como
fazer para que até quem tem a internet instável
e lenta, consiga ter acesso ao nosso conteúdo.
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Hoje temos pessoas e instituições que partilham,
leem e procuram a nossa revista como não
tivemos antes.
Começamos também o projeto Pensar África,
em parceria com uma editora jovem que traduz
clássicos africanos para a língua portuguesa,
chamada Ethale Publishing, com quem já
tínhamos relações estabelecidas. Nesse projeto,
vamos praticamente todos os dias divulgar
entrevistas a grandes intelectuais africanos
contemporâneos. Nunca fizemos isso. Sempre
desejamos, mas nunca tivemos tempo. Hoje
podemos. Estamos a funcionar melhor como
revista, porque o nosso voluntariado já nos dá
mais tempo para exercer.
Temos um claro propósito de formação de
leitores. Fizemos esse projeto para responder
a isso. Também já vamos na segunda edição do
projeto Contos e crónicas para ler em casa, em
que aproveitamos para dar conteúdo às pessoas,
dar motivo para abrirem um livro, para ler e
descobrir o que é que eles têm. Todo mundo está
numa espécie de stop, todos um pouco parados,
dá para pensar, para observar…

Nós, a partir de junho, queremos vender alguns
conteúdos da revista online. Fizemos uma
pesquisa e vimos que podemos dar esse passo.
Encontramos já um parceiro para viabilizar a
parte financeira e a plataforma, e nós vamos
trabalhar com o conteúdo. Há mudanças que
nós temos que fazer e não são poucas… A
tecnologia é muito cara. Nós fizemos esse
autofinanciamento, esperando que não caiamos
de cara. Em Moçambique, há ainda uma grande
desconfiança com aplicativos móveis para fazer
compras na internet. Então é mais uma missão
para formar e educar as pessoas. Os artistas
terão de aprender a trabalhar cada vez mais
com as comunidades. O que acontecia era o
inverso, corríamos para ir ao centro cultural,
porque lá é onde há dinheiro, e ignorávamos a
nossa comunidade. É normal eu ser artista aqui
e na minha rua ninguém saber o que eu faço,
como é que o faço…

Nós já estamos habituados a operar estas
parcerias que não envolvem dinheiro, mas sim a
união de esforços para tornar uma ação possível.
Provavelmente, é isso que terá de acontecer e
teremos de aprender uma nova solidariedade
a partir de agora. É uma oportunidade de
encontrarmos em ações locais um tipo de
solidariedade que ainda faltava desenvolver,
como o crowdfunding, por exemplo.
Acho que conseguimos, finalmente, falar o que
geralmente não se fala no jornalismo, nem
mesmo na literatura. Nós temos pouca literatura
para jovens. Enfim estamos a construir esse
novo público de estudantes universitários, o
que sempre foi a nossa preocupação, e nós
queremos manter isso. Queremos produzir mais
conteúdo. Teremos que tirar o nosso preconceito
de que o moçambicano não entende, não apoia
e não compra cultura. Não é bem assim. Neste
momento de crise é que nós percebemos que
os moçambicanos consomem cultura e gostam
de consumir. Os livros que disponibilizamos tem
mesmo alguns kilobytes, para que qualquer um
consiga baixar. Isso também foi uma das chaves
do sucesso do projeto. As antologias que nós
fizemos tiveram mais de 20 mil pessoas a ler.
Nunca tivemos isso aqui. Não será esse um
sinal de que as pessoas estão dispostas para
consumir?
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Eu posso dizer que a crise para a Revista
Literatas foi boa. Passamos a programar melhor
os nossos conteúdos e a pensar muito na nossa
intenção, com ideologias muito mais definidas, a
saber o que queremos dizer e a quem. Passamos
também a ter mais tempo para a revista, pois
ela não gera dinheiro e muitos de nós temos que
fazer outras coisas para sustentar o projeto.
Passamos a produzir mais, a nos estabelecer
melhor nesse espaço da internet, e a produzir
conteúdos que envolvem cada vez mais outros
grupos de intelectuais e artistas.

A coisa que mais me emocionou com esta
pandemia é que tivemos uma grande subida de
leitores mais jovens, sobretudo com as duas
antologias que nós lançamos. O nosso público é
formado em sua maioria por jovens já na fase
adulta, que já está nas academias, que vive a
gestão cultural no geral e já tem alguma tradição
e hábito de consumo de informação. Esse não
é um público muito grande em Moçambique e
temos consciência disso. Também temos muitos
moçambicanos na diáspora que consomem
nossos produtos, provavelmente com saudades
da terra, mas também, porque de fato quando
se está fora, provavelmente se vê melhor o
que nós temos de bom e o que acontece aqui.
Para além disso, toda a comunidade artística
e as instituições culturais locais conhecem e
consomem o nosso trabalho.

É preciso dar uma grande relevância àqueles que
vão ao encontro da população vulnerável, sem
acesso à cidade. Tudo aqui de cultura, de grande
envergadura, acontece no centro de Maputo. Eu
quando entrei em uma biblioteca pela primeira
vez devia ter 19 ou 20 anos. Muito da população
moçambicana é assim. Muitos miúdos entram pela
primeira vez à biblioteca quando vêm a Maputo
fazer o ensino superior. O Festival LITERATAS é
irreverente no sentido da localização, pois nós o
fazemos fora da cidade de Maputo, na Matola.
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(1963-1973), “Students from a school in the
liberated regions of Guinea”, Fundação Mário Soares
/ DAC - Documents Amílcar Cabral, HTTP: http://hdl.
handle.net/11002/fms_dc_44240 (2020-4-29)

Atuando de maneira transdisciplinar nas Artes
Visuais, o Hangar – Centro de Investigação
Artística é um espaço independente, gerido
por artistas e curadores, localizado no bairro
da Graça, em Lisboa. Criado em 2010, em um
primeiro formato de residências itinerantes,
o projeto está inserido em uma ampla rede de
conexões e parcerias internacionais e é criado
a partir da unificação de geografias, culturas e
identidades, integrando diferentes frentes de
atuação e tendo como foco de intervenção a
realidade urbana de Lisboa.

Atuando concomitantemente de maneira
próxima aos bairros periféricos da cidade e
em articulação transnacional com artistas e
instituições diversas, o projeto surge como uma
resposta à falta de espaço nas instituições
de artes. Nesse sentido, tem atuado como um
importante catalisador das narrativas diversas
que emanam dos encontros do intenso fluxo
transatlântico que conecta as Américas, a África
e a Europa, e que têm em Lisboa o seu ponto de
convergência.
Desde 2014 ocupa um espaço na rua Damasceno
Monteiro, que conta com estúdios para artistas,
um local para exposições, e onde também se
realizam residências artísticas e curatoriais,
conferências e conversas diversas, vindo a ser
uma importante plataforma de encontro para
a diáspora dos países de língua portuguesa em
Lisboa. O Hangar é um projeto da associação
cultural sem fins lucrativos XEREM, que atua
como plataforma de cooperação entre artistas
e diversos setores e instituições públicas e
privadas para o desenvolvimento artístico,
cultural, local e internacional.
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O espaço do Hangar está fechado desde 12 de
março, e não temos ainda previsão de abertura,
pelo menos não no formato de antes. Havia
sete artistas residentes de diferentes países
aqui. No momento em que a situação começou
a se agravar, recomendamos que voltassem a
seus países, pois tudo estava a fechar e nós
não tínhamos como dar assistência. Eu também,
atuando como artista, tinha uma série de viagens
para Angola, Hungria, Cabo Verde... Eu iria para
Luanda ao final de março para começar a realizar
o meu novo filme, com a produtora Geração 80,
no rio Kwanza. Tudo foi cancelado.
O momento atual é crítico, pois toda a
sustentabilidade financeira do Hangar ficou
reduzida a zero, e em muito pouco tempo
tivemos que nos reinventar. Ainda não sei se
nos reinventamos ou se estamos no processo.
A reabertura vai ser difícil, pois, no início, não vamos
poder voltar a juntar muitas pessoas em um só
espaço. Por enquanto, vamos voltar aos poucos a
usar do escritório, uma pessoa de cada vez.

M ónica de M iranda

Diretora artística e artista visual
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Logo após um mês do início da pandemia,
começamos a ver que seria muito complicado
para nós estarmos a pagar a renda e os salários
fixos que pagamos regularmente à nossa equipa,
que são pessoas que têm famílias e que estão
dependentes do Hangar. Era muito importante
não ter de fechar definitivamente o espaço, como
está a ocorrer com muitos projetos aqui em
Lisboa, e que conseguíssemos também manter as
pessoas. Atualmente temos cinco profissionais
vinculados ao Hangar e até agora estamos a
resistir a fazer demissões. Eu não sei, entretanto,
se isso dura até o final do ano, se a situação não
melhorar. Por isso, nós estamos a fazer várias
candidaturas, postulando a fundos diversos. Já
fizemos um orçamento de emergência e nossa
previsão é de que conseguimos aguentar até
dezembro antes de ficarmos sem dinheiro.

Nesse movimento para manter nossas atividades
e a sustentabilidade do projeto, encontramos
desafios. É difícil operar no online, pois muita
coisa é de acesso livre e não estamos a
cobrar nada. Pensando nessa data limite, que
é dezembro, ainda estamos a nos reinventar,
esperando que as coisas mudem, porque se
calhar teremos que pensar em sair do imóvel, que
é alugado. Como é que se trabalha em um projeto
que não existe e cujo espaço está fechado?
De uma maneira geral, nós temos continuado
da única forma que conseguiríamos continuar:
fazendo reuniões e conversando através de
aplicativos como o Skype e o Zoom.

A associação que está por trás do Hangar
chama-se XEREM, que antes já estava
constituída com uma equipa diferente da
que tem agora, mas já a fazer projetos
de intervenção artística e arte pública no
Intendente, zona que tinha várias fragilidades
sociais. Em 2014, Lisboa estava em crise e havia
uma série de programas de regeneração urbana
ligados à arte socialmente engajada, como o
BIP/ZIP (Bairros de Intervenção Prioritária
em Lisboa), do qual tivemos um apoio, e de onde
primeiro surgiu o Hangar.

O Programa BIP/ZIP Lisboa – Parcerias Locais, criado pela Câmara Municipal de Lisboa em 2011, é um instrumento de política pública
municipal que visa dinamizar parcerias e pequenas intervenções locais de melhoria dos habitats abrangidos, por meio do apoio
a projetos locais que contribuam para o reforço da coesão socioterritorial no município. O programa destina-se exclusivamente
a apoiar atividades de projetos de promoção do desenvolvimento local, fomentando a cidadania ativa, a capacidade de autoorganização e a procura coletiva de soluções que contribuam para uma efetiva melhoria desses territórios e comunidades, de
forma a permitir e reforçar sua integração na cidade.

Eu sou artista visual, investigadora, artistaeducadora e sempre estive muito ligada a um
movimento artístico que se gera em coletivo,
como uma ferramenta de produção cultural
mais independente. É uma forma do artista, ele
próprio, conseguir criar a sua estrutura e os seus
sistemas de trabalho, sem depender de meios
que às vezes permeiam o processo.
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Twin Towers (2019), Mônica de Miranda
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Estive muito tempo a viver em Londres antes
de vir para Lisboa, embora eu, culturalmente,
também tenha uma relação grande com África,
através de minha mãe que é angolana e que veio
a Portugal na altura da independência de Angola.
Aos 19 anos fui para a Inglaterra, onde fiquei
quase 15 anos. Foi quando estive a trabalhar
com as Câmaras e instituições municipais
por lá que comecei a entender a força do que
são os movimentos das chamadas artist-led
organizations (organizações lideradas por
artistas). Usando da arte em muitos sentidos,
trabalhei em projetos socialmente engajados
com a polícia, com centros comunitários, com
hospitais, em áreas do sul da cidade, como
Brixton e Peckham – sobretudo com a temática
de regeneração urbana.
Vi muitos lugares a transformarem-se e pude
fazer parte disso. Essa foi a experiência que
trouxe comigo quando decidi voltar para Portugal.
Eu cresci no norte do país e quando voltei, vim
para Lisboa. Senti que aqui não havia muito espaço
nas instituições para os artistas falarem por si e
definirem a si mesmos. Eles estavam dependentes
de uma série de estruturas, e senti a necessidade
de criar um coletivo. O Hangar nasceu um bocado
nesse sentido, dessa experiência que eu já tinha
antes. A volta a Lisboa foi também um momento
de começar a estar mais perto de Luanda e
da África e criar esses encontros. Lisboa tem
com Luanda, Maputo, o Mindelo, a Praia e São
Tomé uma relação muito próxima e sólida. Há,
entretanto, sempre um fantasma, que é a história
da potência colonial, mas Lisboa acaba por ser
o ponto de encontro de uma circulação que vem
desde a América até a África.
O Hangar surgiu primeiramente através da
Triangle Network, cuja base é a Gasworks,
em Londres. Tive contato com o diretor, Alessio
Antoniolli, através da residência Muyehlekete,

que fiz em 2008 no Museu Nacional de Arte, em
Maputo. Disse que gostaria de replicar em Lisboa
o modelo da Triangle Network. Em 2010, fizemos
a primeira residência, em várias edições, até que
a coisa começou a crescer e começamos também a fazer curadorias com artistas africanos de
Moçambique, Angola e Cabo Verde. Para mim, era
essencial que o que estivéssemos a fazer criasse um lugar de encontro entre essas geografias,
porque Lisboa funciona também como uma porta
de entrada para a Europa, por onde sempre passam os artistas que vêm desses países, ainda
que depois partam para outros lugares.
O projeto começou, então, através das
residências artísticas e desse intercâmbio
cultural. Chegamos em um momento em que
nos sentíamos prontos para fazer um projeto
com mais raiz, mais sólido, não tão pontual.
Nós tínhamos a visão do projeto em si há muito
tempo, e na altura pudemos apresentar nova
candidatura ao programa BIP/ZIP – Parcerias
Locais, da Câmara Municipal de Lisboa, mas era
essencial haver um espaço.
Eu fui a uma agência imobiliária procurando uma
garagem, e um senhor nos indicou um edifício
localizado na Graça, mas não precisávamos de um
espaço daquele tamanho. Como não conseguia
encontrar nenhum outro sítio e o prazo da
candidatura já estava a fechar, pedi uma carta
ao dono da imobiliária a dizer que ficaríamos
naquele imóvel e que logo depois veríamos, porque
aquilo era grande demais. Entretanto, fomos
selecionados e ficamos em pânico. É um espaço
gigante, de quatro andares, e antes, trabalhando
apenas de maneira itinerante e com parcerias, não
tínhamos os encargos que um espaço representa,
que são muitos, pois não é só o projeto, é toda a
estrutura e a sustentabilidade dele.

A Triangle Network é uma rede global de artistas e organizações de artes visuais, presente em 41 países, que apoia o desenvolvimento profissional e o intercâmbio cultural entre artistas, curadores e outros profissionais de artes em todo o mundo. Criada em 1982,
oferece oportunidades para que artistas se conectem, façam novos trabalhos e construam suas práticas em oficinas, residências,
eventos, exposições, estágios e fornecimento de estúdios. A rede também incentiva e ajuda a angariação de fundos para projetos
internacionais conjuntos e oferece oportunidades de apoio, orientação e compartilhamento de conhecimento.
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Após termos sido contemplados, ficamos parados
durante um ano até fazermos o contrato, porque
não sabíamos muito bem o que fazer com o
edifício. Na altura, a área da Graça não era
exatamente o que é agora, ninguém tinha muito
interesse por aquele imóvel e esse momento de
espera deu-nos algum tempo para ficarmos com
mais coragem e arranjarmos apoios extras para
ficar no espaço, pois o dinheiro do programa não
era suficiente.
Fomos fazendo as obras aos poucos. Não
tínhamos muito dinheiro e conseguimos muito
apoio voluntário. Contamos com mobiliários
usados que a Câmara Municipal nos cedeu e
que restauramos. Tudo foi reciclado, desde
as portas até os cabos elétricos. Além disso,
pudemos contar com arquitetas do escritório
Artéria Arquitectura e Reabilitação Urbana, que
já tinham experiência em trabalhar nesse tipo de
projeto, com quem conseguimos fazer as obras
no primeiro e segundo pisos. Nunca conseguimos,
entretanto, terminar as obras nos outros pisos,
porque o dinheiro nunca chega.
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No início, alugamos os estúdios a turistas para
termos capital antes de fazermos os projetos
artísticos, e após dois anos o projeto começou
a ficar mais sólido. O contrato inicialmente era
de cinco anos, mas há sempre uma questão
de instabilidade, pois é um imóvel privado.
Recentemente, conseguimos renová-lo por mais
cinco anos, após negociarmos os termos. Ali não
há dinheiro privado, é realmente um trabalho duro
e diário de busca por uma sustentabilidade, que
atualmente temos através do arrendamento de
estúdios, do funcionamento do café, da editora
Hangar Books, e de várias outras formas que
vamos criando.
Ao longo de cinco anos conseguimos passar de
uma estrutura independente para chegar a ter
alguma consistência financeira, embora ainda
com as suas dificuldades, porque os apoios
aqui em Portugal são reduzidos. Este ano íamos
retomar as obras e finalmente fazer contratos
de trabalho com algumas pessoas da equipa,
saindo assim de uma situação precária de
profissionais apenas a emitirem recibos verdes1
e conseguiríamos criar a estrutura de uma
organização. Pela primeira vez, conseguimos
um apoio da DgArtes2, com o qual poderíamos
realizar uma série de coisas. De certa forma, é o
que está a nos salvar agora.

1. Os recibos verdes são faturas emitidas pelos trabalhadores
autônomos ou prestadores de serviço quando realizam algum
trabalho, sem configurar vínculo empregatício nem garantia de
estabilidade.
2. A Direção-Geral das Artes é um organismo do Ministério da
Cultura da República Portuguesa que coordena e executa políticas
de apoio às artes em Portugal.

96

Tinha muita gente que vinha do estrangeiro, o
que impediu diversas atividades de acontecerem
até o final do ano. No momento de expansão
da pandemia, foi lançado para as estruturas
que estavam a ser apoiadas pela DgArtes um
comunicado dizendo que poderiam ter maior
liberdade no uso dos recursos liberados, podendo
destiná-los também para despesas de estrutura
e recursos humanos. No entanto, tivemos que
recriar todo o programa, à volta de como é
que nós vamos conseguir dar conta de uma
programação enorme que nós tínhamos e, com
uma sustentabilidade zero, continuar o projeto.
Daqui a uma semana nós vamos lançar uma
plataforma chamada Hangar Online. Não queremos
substituir o real pelo virtual, que é também um
perigo, pois há um aceleramento do espaço virtual
em função do espaço físico, mas é, de certa forma,
uma maneira de resistência continuar a fazer a
programação e poder pagar as pessoas que estão
conosco. É quase que criar um novo espaço. Tem
importância esse projeto online em um momento
em que estamos todos a fazer teletrabalho. Nós
tivemos que criar um site completamente novo,
mas não havia dinheiro para pagar designers.
Tínhamos um programador, e tivemos que usar
os próprios recursos dentro da nossa equipa, nos
desdobrando em múltiplas tarefas.

Uma coisa que nunca paramos foram os
trabalhos da Editora Hangar. Temos um livro
editado por enquanto, que é o Atlantica Angola –
Contemporary Art from Angola and its Diaspora,
e neste momento estamos a trabalhar no
Atlantica Mozambique com a Ângela Ferreira
como editora. Desde que estamos fechados em
casa, o projeto desse livro tem sido importante
para manter nossa sanidade mental, porque
estivemos a trabalhar de maneira consistente
e com mais tempo disponível. Todos os textos
atrasados já estão terminados, e vamos lançá-lo
muito em breve.
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Para além disso, tínhamos programado um outro
livro, chamado Keynotes, que já vem sendo
desenvolvido desde o início do projeto e traz
uma seleção de transcrições de conversas com
artistas que passaram pelo espaço, como Paul
Goodwin, Grada Kilomba, Irit Rogoff e outros.
Essas conversas vão estar disponíveis também
em áudio em uma biblioteca em nosso site para
quem quiser ouvir, em formato de podcasts. Como
a realidade física na qual operávamos não nos
dava tempo, ainda não tínhamos nos aprofundado
em pensar no online. Nós já tínhamos um estúdio,
criado no âmbito do programa Compasso, feito
com as escolas, para trabalhar com a questão
da representação dos afrodescendentes. É
possível agora trabalhar desde lá e emitir para
uma audiência muito diversa, o que nos interessa
muito, pois sempre estivemos a trabalhar muito

além de Lisboa. Muito mais facilmente, uma
audiência mais culturalmente diversificada
poderá visitar o Hangar Online do que
fisicamente, e não digo só o Hangar, mas outros
espaços também, que sabemos que são visitados
em sua maioria por uma população branca. Ainda
que nem todos tenham acesso à internet, nem
todos têm o hábito ou se sentem à vontade par
a entrar em espaços artísticos tampouco.
O próprio espaço da arte não é acessível.

O Compasso é uma iniciativa do Hangar, em parceria com o Governo de Portugal, a DgArtes,
a Câmara Municipal de Lisboa, o BIP/ZIP, o Tate Britain e a Moleskine Foundation. O programa,
criado em 2018, está voltado para a capacitação e formação de jovens e crianças imigrantes
e da diáspora em Lisboa, nas artes visuais. As atividades são desenvolvidas através de cocriação com a comunidade imigrante, artistas e educadores do Hangar, priorizando a sustentabilidade dos jovens e seu desenvolvimento profissional.

Organizamos também um programa de vídeo,
com curadoria da Paula Nascimento, curadora
angolana que está conosco desde o início. A
primeira edição será lançada agora, e haverá o
lançamento de sete filmes de artistas, em sua
maioria de países de língua portuguesa. Os vídeos
vão ficar disponíveis durante dez dias e estarão
em uma midiateca de filmes de arte lusófonos
ligados a questões pós-coloniais, de colonização
e do Sul Global para pesquisa. Também já
estávamos a fazer um novo projeto, que é o
Hangar Music, no qual estamos a ligar a música
às artes visuais, e em breve também faremos
lançamentos. De certa forma, estamos agora a
fazer coisas que já queríamos e que tem a ver
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com as relações que já tínhamos antes. Mas há
coisas que não conseguimos fazer online e que
não queríamos forçar se não fizesse sentido.
A maior parte das exposições que tínhamos
previstas vão continuar a ser realizadas no
espaço do Hangar, porque contam com objetos e
nós achamos que a produção online criaria uma
experiência muito aquém. Então faremos visitas
por marcação, com número reduzido de pessoas,
desinfecção dos espaços, seguindo aquilo que
pedirem as regras do momento. Estamos, é claro,
com o calendário todo atrasado, e isso vai ficar
para setembro.
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O Compasso – Estúdio de SOM e ÁUDIO – VISUAL,
Hangar Centro de Investigação Artística
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Quando as coisas se normalizarem, vamos tentar
voltar a alugar os estúdios, mas temos que nos
reinventar na parte financeira. Também estamos
a prever de tentar fazer algum dinheiro com
cursos. Até o momento a nossa responsabilidade
social e cultural nesta crise foi sobre conseguir
dar uma resposta à presente situação, de modo
a poder manter os profissionais que estão a
trabalhar conosco. Mas a situação do Hangar não
é a mesma que a de todas as estruturas.
Acho que as medidas do governo não são
satisfatórias para responder às necessidades
das estruturas em seu todo. Logo duas semanas
do início de tudo, a DgArtes publicou também uma
linha de apoio de emergência aos profissionais
do setor, mas a realidade é que os artistas em
Portugal trabalham, em sua maioria, de forma
precária e não têm contratos de trabalho. Então,
muitos ficaram de fora e não conseguiram, em

um primeiro momento, aceder a uma estrutura
burocrática que foi criada de emergência. Há
vários abaixo-assinados a reivindicar que o
Ministério da Cultura não está a dar resposta,
especialmente por parte de estruturas que
ficaram sem esse apoio. Mais recentemente
abriram candidaturas que buscam atender ao
perfil daqueles que ficaram de fora. Também houve
outros apoios que saíram, da Fundação Calouste
Gulbenkian e da Câmara Municipal de Lisboa.

Mas há muita solidariedade entre diversos grupos
que se formaram e há esta atenção a quem
está a precisar mais. Há muitos movimentos e
iniciativas. O Vhils, que é o artista que realiza
o Festival Iminente, logo ao início organizou um
festival de música para angariação de dinheiro
para os hospitais. O Estado tem tomado várias
medidas que soam melhor no seu discurso do
que em sua aplicação, porque a logística é tão
grande que nem todos acabam por ter acesso a
esse dinheiro que se diz disponível. Mas, em geral,
vê-se uma grande interajuda de redes de apoio,
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desde algo mais familiar e de amigos até um nível
mais institucional. O Hangar, por exemplo, fez a
distribuição de cabazes alimentares para famílias e
instituições próximas com as quais trabalhávamos
e que identificamos que estavam em necessidade.
Pedimos donativos através de nossas redes e
também adquirimos produtos.
Acho que temos que pensar em criar
estruturas locais não apenas por emergência e
sobrevivência, mas sim que sejam sustentáveis.
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Até agora as pessoas em geral têm tido bastante
corpo de resistência e conseguiram aguentar. O
problema é se a situação se estende para além
disso, pois há um limite do quanto se aguenta.
Embora as coisas estejam lentamente a retornar,
ainda permanecem incertas.

sem ter de finalizar as coisas em um produto, mas
sim a estar mais atenta ao processo. Além disso, o
funcionamento virtual tem um lado bom pois tenho
acesso a coisas, como mãe solteira, que não tinha
antes. É claro que depois, toda a sustentabilidade
disso entra em questão.

Toda essa situação, de certa forma, para mim,
criou um silêncio, onde consigo aceder mais a um
espaço de criação com maior qualidade do que
quando andava a correr de um lado para o outro
a fazer exposições em diversos sítios. Consegui
acabar um guião que estava querendo fazer já
havia dois anos. Consegui também experimentar
coisas sem a necessidade de chegar
propriamente em um resultado prático e imediato,

Na realidade, temos que pensar em uma política
onde haja mais proteção ao trabalho do artista e
condições laborais mais favoráveis, para que em
situações como essa as pessoas possam contar
com uma rede que já está lá, e não uma que seja
criada apenas quando existe uma emergência.
Acho que este momento nos fez repensar quais
são as prioridades de cada instituição e de cada

indivíduo. Aprende-se em muitos níveis. Em um
nível humano e espiritual, nós temos que mudar a
nossa forma de estar e de repensar este global,
e o que ele significa em nossa rede e no setor
artístico que vive às custas disso – todas as
feiras de arte e bienais, dependentes de toda
essa circulação global.
Nós temos que realmente criar redes
sustentáveis que nos permitam também criar
com o aqui e agora e não estar tão dependente
dessa estrutura, que é muito frágil. É algo
sobre estar mais presente. Os agricultores
portugueses acabaram por ser mais requisitados
do que nunca por toda a rede de supermercados
alimentada pelas cadeias globais, por exemplo.
Este momento acaba um bocado por fazer
com que voltemos a atenção para a economia
local. Não acho que será sobre os países se
fecharem neles próprios, pois desde sempre essa
mobilidade acontece, e não existem fronteiras,
mas temos que estar mais conscientes sobre
como praticá-la e sobre o grau de dependência
que temos uns dos outros.

«
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