
 

 

8 de Abril de 2020 

Com Sara Barriga 
 

Intervenção inicial da Sara 
 

“Who can use the term “gone viral” now without shuddering a little? Who can look at anything 
anymore — a door handle, a cardboard carton, a bag of vegetables — without imagining it swarming 
with those unseeable, undead, unliving blobs dotted with suction pads waiting to fasten themselves 
on to our lungs?  Who can think of kissing a stranger, jumping on to a bus or sending their child to 
school without feeling real fear? Who can think of ordinary pleasure and not assess its risk? Who 
among us is not a quack epidemiologist, virologist, statistician and prophet? Which scientist or doctor 
is not secretly praying for a miracle? Which priest is not — secretly, at least — submitting to 
science?  And even while the virus proliferates, who could not be thrilled by the swell of birdsong in 
cities, peacocks dancing at traffic crossings and the silence in the skies?” 

Arundhati Roy, The pandemic is a portal  
Financial Times, 3 de Abril de 2020  
 

Tradução livre:  

Quem pode agora usar o termo "viral" sem tremer um pouco? Quem consegue olhar para tudo - uma 
maçaneta de porta, uma caixa de cartão, um saco de legumes - sem imaginar que está cheio 
daquelas manchas invisíveis, não mortas, sem vida, salpicadas de ventosas à espera de se 
prenderem aos nossos pulmões? 

Quem pode pensar em beijar um estranho, saltar para um autocarro ou mandar o seu filho para a 
escola sem sentir verdadeiro medo? Quem pode pensar em prazeres comuns e não avaliar o seu 
risco? Quem entre nós não é um epidemiologista, virologista, estatístico e profeta charlatão? Que 
cientista ou médico não está a rezar secretamente por um milagre? Que padre não está - pelo menos 
secretamente - a submeter-se à ciência? 

E mesmo enquanto o vírus prolifera, quem não se deixa entusiasmar pela ondulação das aves nas 
cidades, pelos pavões a dançar nas passagens de tráfego e pelo silêncio nos céus? 

 

https://www.ft.com/content/10d8f5e8-74eb-11ea-95fe-fcd274e920ca


Partilho convosco, nos próximos minutos, o que me ocupa as ideias desde que a Maria Vlachou me 
lançou o desafio para dizer o que penso e o que me inspira neste momento tão atípico que estamos 
a viver: Como vejo a participação cultural, em qualquer das suas vertentes, a médio e longo prazo? 
Que impacto as atuais aprendizagens poderão ou deverão ter no futuro? 
 

Para me guiar coloquei 4 questões, são as minhas bússolas de pensamento para evitar o 
desvio no território incerto que é o tema da “participação cultural” no futuro mais próximo.  

Há uma serie de imagens que me perseguem desde que se deu a viragem para o “Estado de 
Emergência”: trechos do filme de Andrei Tarkovsky “STALKER”, em que a personagem principal, um 
“batedor”, um guia, num futuro indefinido, leva três viajantes para uma zona proibida e perigosa, 
onde as leis da normalidade não se aplicam, as fantasias são realizadas e a verdade é revelada. 
Para caminhar nesta zona o batedor, homem enigmático, mediador entre os dois mundos e o único 
capaz de orientar a viagem, vai lançando pedras para se assegurar do caminho mais seguro pela 
vegetação fulgurante, onde tudo o que parece normal, afinal não é.  
 

Questão 1: O que sabemos agora? 

Que o mundo está em suspensão.... mas, neste tempo de abstinência, cria-se um desejo mais forte 
pela cultura, desejamos algo que permita escapar das tarefas doméstica, da clausura, algo que nos 
erga a outra dimensão, que motive e dê coragem. Nós, humanos, precisamos de histórias, somos 
criadores de mitos. Precisamos do lúdico e do mero prazer de fazer algo sem um claro propósito, 
fazer por prazer. Usamos a imaginação e a linguagem para criar e comunicar alternativas e 
possibilidades. As Histórias, os rituais, o lúdico e o fazer por prazer são necessidades essenciais ao 
bem-estar humano.  

E neste mundo em suspensão, as questões que emergem são iguais às que emergiram noutras 
crises: O medo da morte. A quem acudir? Qual o poder do Estado? Que marcas nos vai deixar?  

E a seguir, virá um “mundo novo”? 

 

Por isso, quando pudermos sair, vamos querer criar novas histórias, novas 
memórias para um futuro pós-confinamento. Vamos querer fazer o que nos faz 

sentir mais humanos, felizes e completos. 
 

E claro, também vamos desejar regressar aos nossos hábitos anteriores, à 
cultura: assistir a espetáculos, cantar, dançar, sentir a comoção e o arrepio da 

multidão num concerto. 
 

Mas isto depois de resolvidas as questões prioritárias que se acumularam no 
período de quarentena, como as visitas aos mais queridos, o regresso aos 

espaços de culto, as idas ao médico.  Tudo isto vai levar algum tempo... 
 

É justo dizer que o regresso será pautado de medos e de desejos, como o medo 
de estar junto de outros e a grande vontade de regressar aos hábitos que 

representam a “normalidade” interrompida. 
 

No período imediato ao levantamento do confinamento as pessoas vão querer conversar olhos nos 
olhos sobre como viveram este período, exorcizar as ansiedades, falar dos impactos e das 
aprendizagens.  

Contar histórias e ouvir histórias, para apaziguar o medo. Isto será fundamental. Porque o medo virá 
também por motivos que não estão relacionados com a doença, mas com o emprego, a economia, a 
perda de direitos e até de liberdades.  

Sabemos hoje que esta insegurança que aflige a sociedade pode ser mitigada pelo fator confiança: 



Confiança nos líderes que mostrarem na prática que são merecedores deste voto. 
 

O vírus mostrou-nos que tudo pode mudar de um dia para o outro, que a vida tal qual a vivemos, nos 
pode ser “arrancada” quase sem aviso prévio; este trauma mudou a perspetiva da confiança das 
pessoas e vai determinar a forma como confiaremos na democracia e nas regras sociais.  

Creio que mais facilmente as pessoas seguirão aqueles que liderarem através do exemplo, os líderes 
que souberem escutar antes de agir. Que incentivarem a colaboração e a participação e se 
centrarem mais nas pessoas do que apenas nos impactos económicos e financeiros.  

Hoje, sabemos que a colaboração entre os políticos, os medias e os cientistas têm sido exemplares 
na estratégia para alimentar a confiança na autoridade e na aceitação das regras sociais impostas.  

Hoje sabemos que uma população auto motivada e informada é mais cooperante do que uma 
população policiada e ignorante.  

O facto é que cooperamos porque acreditamos num bem comum, num mito que integra quem 
somos, o que fazemos, e porquê.  As alterações que forem agora preparadas deverão ser ao nível 
da construção de uma narrativa partilhada, que responda a estas três questões, como uma 
infraestrutura sólida que preparará a ação face ao próximo evento global.  

Noah Yuval Harari, o historiador israelita, diz-nos que se mudarmos o mito, mudamos o mundo.  

 

Questão 2: Que formatos para a participação cultural no futuro? O que deve mudar?  

Como será a participação cultural pós-Covid?  

Como disse, acho que a participação cultural é um dos hábitos que vamos querer retomar assim que 
possível, esta participação regressará às nossas vidas com um outro significado: de ritual, 
significará o regresso ao lugar onde se foi feliz, o regresso aos espaços onde nos identificamos, onde 
se partilharam vivências significativas.   

 

Mas, primeiro, confiaremos na “segurança” do espaço público: das ruas, do 
jardim, da praça, do parque.  Dos locais abertos onde a distância entre pessoas 

se poderá garantir; o impulso será sair, estar fora, mexer o corpo e sentir a 
natureza, a cidade, a comunidade. 

Importa por isso que a programação privilegie novas ofertas, sabendo, porém que 
não basta reagendar o programa, porque os formatos não vão ser simplesmente 

transferíveis. 
 

A programação deve atender ao local, ao território e às suas características próprias, ser pensada a 
partir das pessoas desse território e considerando as necessidades e interesses, as limitações e os 
desejos. Re-conectando os públicos ao ecossistema, à riqueza cultural e patrimonial. 

O lema é “aqui e agora”, e não “o melhor festival”, o “maior artista”, a “melhor performance”.... 

Antes de mais, precisamos fixar o que está próximo, e trabalhar a partir desse “húmus” fértil que é a 
comunidade, e com ela gerar possibilidade antes inimagináveis, desafios que não teriam surgido 
porque a perspetiva era diferente: a perspetiva que antes era global, agora deverá ser local.  

E isto muda tudo! 

Uma programação comunitária, neste contexto, pode ajudar a unir as pessoas, fortalecer os laços de 
pertença entre cada membro - seja qual for a sua identidade - étnica, nacional, religiosa, política.  

Assim, será prioritário prestar atenção ao que nos rodeia e imaginar ações, renovar interpretes e 
narrativas. Capacitar os elementos dessa comunidade, investir no território, conhecendo as suas 
singularidades, investindo num produto de enorme valor para os próprios e para o país. 



Os programas devem também atender a necessidades intergeracionais, de interior e de exterior, de 
celebração, de participação. E, se possível, como disse o Luís na semana passada, integrar a 
participação das pessoas – programas que façam emergir a voz dos cidadãos na criação de novos 
modelos de participação.  

Estes formatos, não sendo novos, podem ser destacados com vista ao fortalecimento das relações, 
da convivência, da educação cívica, do desenvolvimento da sensibilidade e do sentido critico, através 
de projetos cocriativos, de debates, da partilha de saberes, tendo em vista um maior compromisso 
social das instituições culturais. 

Quanto ao acesso, e este é um aspeto fundamental para que se cumpra o direito à cultura, creio que 
deve ser uma das prioridades na estratégia de reconquista dos públicos. Assim, sempre que 
possível, o acesso deverá, na minha opinião, ser gratuito. Penso que pode haver também lugar aos 
contributos extra, no modelo de Financiamento coletivo, que permitam a participação de todos e 
ajudem o setor. 

Os programas de eventos poderão partir inicialmente dos espaços públicos, acessíveis a todos os 
cidadãos: a biblioteca, o museu, a rádio, a televisão, as plataformas digitais, etc... pensado para 
estes locais outros modos de relação direta com a obra de arte, que não sejam apenas os 
tradicionais ou de relação secundária (como acontece quando os espetáculos são transmitidos no 
ecrã da televisão).   

A comunicação das Instituições culturais deve ser re sintonizada com os públicos, e a empatia será 
uma forma de revalidar a confiança. É neste âmbito que entra o poder da mediação, através das 
relações interpessoais, dos afetos, das emoções, que são os verdadeiros motores de confiança.  

Os educadores do museu, por exemplo, poderão provar com veemência que são de facto elementos 
ultra relevantes para a instituição – isto se as instituições culturais forem capazes de reconquistar a 
confiança destes trabalhadores, muitíssimo lesados com esta crise.  

A comunicação deve considerar os canais de proximidade como os de banda larga, sempre de forma 
criativa e cooperativa, sem colocar o foco na competição, mas numa relação de parceria e 
complementaridade, coopetição, uma relação em que todos são vencedores.  

Como será então a participação cultural pós-Covid do ponto de vista dos públicos? 

Identificam-se sinais claros de valorização da música, da arte, da dança, do património...  

A mudança de mentalidades, o reconhecimento do impacto da cultura na vida de cada um, é um fator 
que nos dá enorme esperança na possibilidade de mudança. Implica a forma como compreendemos 
o significado de “qualidade de vida, que não pode ser sinonimo de abundância consumista, mas 
antes de sentido de vida, reaprendizagem de valores, respeito pela natureza... 

 

A arte, o jogo, o diálogo, a leitura, a música, o cinema... serão estes os motores 
de uma mudança de perspetiva na escolha de vida das pessoas? Será esta a 

altura para dar prioridade à Cultura? 
 

E do ponto de vista dos criadores? O que irá acontecer no rescaldo ainda não foi determinado, e não 
é previsível. Sabemos que os artistas continuarão a ser resilientes e adaptáveis e a apresentar a sua 
interpretação do mundo, porque a arte é vida, não existe num mundo paralelo fora da existência. A 
arte cruza a vida.  

Numa perspetiva de arte comunitária, os artistas e as suas obras podem ajudar a comunidade a lidar 
com os conflitos e as diferenças que existem dentro dela, precisamente porque cada artista oferece à 
comunidade “outras realidades”, numa perspectiva de diversidade e abertura.  

Parece-me aliás que no futuro próximo a voz humana, das histórias de vida, será o que mais nos vai 
ajudar a reconstruir o quotidiano e a compreender tudo o que se passou. A resolver a perda.  

Os testemunhos são instrumentos muito poderosos nos contextos pós crise.  



A propósito, Regina Pessoa disse: “É mais fácil tocar alguém falando de si próprio do que tentando 
fazer algo que agrade a toda a gente.” 

A arte e os artistas têm neste tempo um papel fundamental, também eles abrem mão do acessório 
para ficar com o que é essencial, a matéria do seu trabalho, a vida.  

Há muito para aprender com as artes, neste tempo de passagem para outra realidade.  

 

Questão 3: Qual será a mudança mais provável e duradoura para o setor? Que oportunidades 
vemos nesta mudança? 

O que seremos capazes de aprender com esta crise? Qual o impacto do que aprendemos hoje, e no 
futuro?  

Vamos retomar os velhos hábitos e fazer tábua rasa de tudo o que estamos a viver? Ou serão estas 
experiências suficientemente fortes para modelar as opções no futuro?  

A história ensinou-nos que grandes mudanças decorrem de crises; a substância ou o motor de tais 
mudanças é o que está disponível na altura, o que é útil.  

Nos últimos dias temos ouvido falar mais de colaboração e de solidariedade. Na verdade, estamos a 
reconhecer que o sistema educativo, que nos ensinou que a competição é a fórmula mais eficaz para 
alcançar metas, não é uma “fórmula única”. Constatámos, aliás, que as interrelações simbióticas e 
colaborativas nos permitem chegar mais longe, numa atitude mais positiva e construtiva. A natureza 
e a história, ensinam-nos outras formas de cooperação: 
 
 

“A nossa espécie evoluiu como colaboradores, somos humanos apenas porque 
aprendemos a colaborar há muitos anos. Portanto, é mais realista criar um mundo 

que serve todos, e vai da escassez competitiva à abundância colaborativa 
partilhada.” 

Daniel Christian Wahl, Depois do coronavírus, seria um erro voltar ao sistema 
económico vigente, Rádio Renascença, 16 de Março de 2020 

 
 
Para aprender, a primeira lição a reter: a “normalidade”, não nos será devolvida tal qual a deixamos 
em fevereiro. Encontraremos outras “normalidades”. 

Começamos agora a tomar consciência deste facto e isso é determinante para que o futuro não seja 
pautado por frustrações, apatia ou negação. Seria um erro regressar simplesmente à vida anterior e 
ignorar a colaboração entre as pessoas, a cooperação política, o respeito pelas ciências, o respeito 
pelo Sistema nacional de saúde e pela importância de apoio médico universal. Ou que, em pouco 
tempo a crise já teve consequências positivas, inimagináveis, que nos mostraram:   

- o poder dos laços comunitários 

- que a regeneração da natureza se potencia com a inação humana  

- que os governos e a sociedade civil estão a cooperar 

- que a transição digital – no trabalho e na educação – é mais simples e útil do que se imaginava 

- que a ligação ao local é um reduto de sobrevivência  

Precisamos então começar a preparar agora o que será o futuro que desejamos, soluções que 
sirvam simultaneamente, no curto e no longo prazo, para isso temos que o “imaginar” admitindo até 
os cenários mais utópicos.  Nisto, creio, sairemos mais enriquecidos, porque hoje valorizamos coisas 
que antes "nos passavam ao lado".  

O que implica, por exemplo no campo das artes, maior confiança e aprendizagem noutras formas de 
construir cultura; a reestruturação dos critérios de apoios aos projetos, com uma intenção 
regenerativa ainda mais focada no local, nas pessoas, nas relações e na coesão social e territorial. 

https://rr.sapo.pt/2020/03/25/economia/daniel-christian-wahl-depois-do-coronavirus-seria-um-erro-voltar-ao-sistema-economico-vigente/noticia/185483/
https://rr.sapo.pt/2020/03/25/economia/daniel-christian-wahl-depois-do-coronavirus-seria-um-erro-voltar-ao-sistema-economico-vigente/noticia/185483/


Questão 4: Qual é a pergunta mais difícil ou desconfortável que devemos fazer no meio de 
tudo isso? 

Pessoalmente a questão é esta: Como pode a cultura ajudar a acelerar as mudanças que 
permitam entregar o planeta à próxima geração, num estado melhor do que estava quando o 
recebemos dos nossos pais? 

A pergunta que nos podemos fazer é sobre como imaginamos o mundo daqui a duas ou três 
décadas e de que forma estamos a contribuir para esse futuro?  

A esperança num futuro melhor exige ação - não podemos ter esperança sem ação.  

O que está a acontecer exige abrir espaço para a mudança. Pensar a partir do Nós e não apenas a 
partir do Eu.  

 

Afinal, a Pandemia tornou bem clara a relação de interdependência que nos liga 
aos outros seres e ao planeta, mostrando que somos uma entidade global um 
corpo que se prolonga muito além dos seus limites físicos. Mostrou-nos, por 
exemplo, que se não agirmos no oriente vamos ter reflexos no ocidente; que 

temos que nos cuidar como um todo, ou, que neste “corpo” todas as partes são 
valiosas e nada se pode perder. Somos um. 

 

Reitero que os artistas e os agentes da cultura têm imenso para dar neste tempo de premeio, porque 
inspiram e dão o exemplo, porque nos fazem pensar em alternativas divergentes (que hoje nos 
podem até parecer utópicas). Alternativas visionárias que nos ajudarão a acreditar, a ter fé, a ver o 
caminho. Neste sentido, os artistas são como em “Stalker”, os guias para a Zona onde tudo é incerto, 
instável, mas onde há uma promessa de revelação.  

Esta é a esperança proactiva que me move, porque tem a força de nos levar para o lugar do desejo. 
Temos que acreditar que outras realidades são possíveis e permitir que aconteçam. Como um vírus 
para a mudança, um agente coletivo e transformador que existe em nós e nos provoca.  

A Maria Vlachou escreveu recentemente no seu blog o seguinte:  

“Devemos ousar imaginar algo diferente e ignorar aqueles que desejam disciplinar-nos com os seus 
argumentos “realistas”.” 

Maria Vlachou: Leituras da Quarentena   
Musing on Culture, 5 de Abril 2020 

 

De facto, agora que o dinheiro é impotente para salvar vidas, agora que a solidariedade social a 
inteligência científica, a criação artística estão vivas e são politicamente poderosas, deixemos a 
criatividade e a poesia inspirar a Resistência, contemos histórias a cada jornada, como antes fizeram 
os jovens em Decameron. Agora, imaginemos o amanhã.  

 

 

 

 

 

  

http://musingonculture-pt.blogspot.com/2020/04/leituras-da-quarentena.html


Questões 

 
• O que vai acontecer depois do medo? Temos de pensar a partir do “nós”, mas seremos os 

mesmos do costume? E os outros, que até agora não partilhavam esta postura? 

• Receio que daqui a uns meses possam esquecer esta fase… 

• Esta não é uma oportunidade de a mediação e a relação com públicos no geral se apropriar 

de ferramentas digitais que os mais jovens usam. Estaremos perante a descoberta de mais 

uma forma de comunicar, igualmente importante, e que poderá continuar a ser usada? 

• Há também uma questão de identidade das instituições. Aquelas que não têm uma 

identidade que se prenda com o digital podem incorrer num desvirtuar da sua identidade e 

missão se forem a correr criar conteúdo digital. Aí creio que deve ser muito bem medido. 

• E o acesso aos conteúdos digitais para pessoas com deficiência visual ou Surdas? 

• Como será o regresso? 

• Mais do que traçar futuro/futuros, não nos convida este momento ao exercício de viver 

no/com/para o presente? Nunca terei sentido tanto e tantas coisas em tão pouco tempo e 

isso surpreende-me… 

• Como é que as diferentes estruturas podem manter a sua actividade? O que é que podemos 

continuar a fazer, sobretudo quando somos pequenos? 

• Devemos ousar desejar uma versão melhorada de futuro. Mas do ponto de vista pragmático, 

e fazendo alguma futurologia, de que formas e que tipo de iniciativas imaginas que irão surgir 

nas instituições culturais neste processo de regresso à vida em comunidade? Como se irão 

reconciliar as instituições culturais com o regresso dos seus próprios agentes? 

• Quem (instituições) sobrevive depois desta revolução pandémica e económica que estamos 

a viver? 

• Podemos querer a mudança, temos estado a batalhar, mas perante a falta de políticas, como 

levar esta conversa ao topo da pirâmide? Não estaremos a ver uma instrumentalização 

política da parte de certos movimentos? 

• Não chegou a horas de redefinir os ''espaços culturais? 

• O que podemos fazer já, no presente, para tornar os públicos mais conscientes do que se 

tem feito às equipas externas nos serviços educativos? Os apoios nacionais valorizam as 

competências educativas e sociais das instituições culturais. Mas, em era de crise, os 

Serviços Educativos foram os primeiros departamentos a serem sacrificados, o público 

apercebeu-se? Não se apercebendo, lanço uma provocação: será por falta de relevância das 

ações desenvolvidas nestes departamentos? 

• Qual poderá ser a estratégia de transição? 

• Que estratégias para os não-públicos? 

 

 

O medo será conquistado através da experiência. 

 

Estamos a descobrir recursos incríveis, mas nada substitui o toque e o olhar. Precisamos de nos 

comover. A questão do acesso aos conteúdos digitais deve ser um esforço comum, das entidades 

culturais e das pessoas com deficiência ou Surdas. Tem de haver exigência e, para além da 

exigência, participação. 

 

Para onde é que queremos ir? Não devemos ir pelo caminho mais curto, mas pelo caminho menos 

óbvio (Tarkovsky). Esta é uma oportunidade para mudarmos, definir outros objectivos e outras 

maneiras de medir o sucesso. 

 

Somos como as borboletas no casulo, este é o tempo da metamorfose… Devemos perguntar-nos a 

nós próprios “Quem quero ser?”. OS mais adaptáveis irão sobreviver, os artistas têm grandes 

probabilidades de sobreviver. Não podemos parar: resistência, resiliência, adaptação. 

 

Temos de ter sempre em consideração a questão da escala. Ajustar a nossa acção à nossa escala. 

E devemos confiar naqueles com os quais cooperamos. 



Devemos abrir o espectro, o espaço cultural é onde a cultura acontece. 

 

Os mediadores dos serviços educativos encontram-se numa posição frágil. Não esqueçamos a 

importância do agir colectivo. Públicos fiéis vão sentir-se defraudados com a dispensa dos 

mediadores. Uma instituição cultural como a Serralves pode estar a pôr em causa a sua reputação 

social. Mais uma vez: em quem confiamos? Dispensar a figura da primeira linha, da empatia, aquela 

que as pessoas conhecem (raramente conhecem quem está no conselho de administração), é um 

erro estratégico. As pessoas vão querer regressar no lugar onde se sentiram felizes, no lugar que 

lhes deu conforto. 

 

Deve ser criada uma teia de relações, de colaboração com os agentes locais. Não se deve recorrer 

ao artista apenas a propósito de um espectáculo. E devemos prever o futuro, ter planos B, C, D… 

 

A nossa opção não terá que incidir sobre o “melhor” espectáculo, o “melhor” artista. Temos de olhar 

para “fora”, para o espaço que as pessoas habitam, sem preconceitos. Daí a importância da arte 

comunitária e participativa. 
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