
 

 

 

 

13 de Maio de 2020 

Com Anabela Afonso 
 

Trago para esta conversa 4-5 assuntos em que tenho pensado nestes dias: 

 

Precariedade 

 

É uma temática central da vida cultural. O vírus destapou-a de forma muito evidente. É uma questão 

que afecta a grande maioria entre nós, excepto aqueles que trabalham no sector público; e, claro, 

não é uma situação específica do sector cultural. 

 

Solidariedade 

 

Já trabalhei em várias áreas (programação, museus, literatura, artes performativas) e sinto que há 

pouca ligação intra-sectorial. Consequentemente, pouca solidariedade também. Quem vê os seus 

problemas resolvidos esquece-se dos que estão ao seu lado e sofrem. Falta-nos muito a prática de 

trabalho conjunto. 

 

Qual o valor real da cultura no território 

 

Como é que este valor, este impacto, é contabilizado? Não temos dados concretos e fazem-nos falta 

na construção dos nossos argumentos. E este é um trabalho que cada estrutura, organização 

poderia fazer de modo sistematizado e regular: de cada vez que desenvolvem um projeto numa 

determinada comunidade/localidade, quanto deixam lá em termos de refeições, serviços pontuais 

contratados (como carregadores, costureiras, caterings, alojamento, limpeza de figurinos, etc). Se 

todas as estruturas no final do ano tivessem estes números para mostrar, talvez ficássemos 

surpreendidos com o que o setor cultural e artístico investe diretamente na economia local. 

 

Temos uma ideia de desenvolvimento económico contínuo e infinito 

 

Ficamos preocupados quando não há crescimento. Mas o que é crescer? E crescer até onde? E 

depois, a riqueza que se cria fica concentrada em 1%-2% da população? 

 



 

 

Penso que foi a primeira ministra da Nova Zelândia que definiu que os 

parâmetros de crescimento para o seu país estariam ligados à melhoria 

da saúde mental, à redução da pobreza infantil, à necessidade de 

atender às desigualdades que os povos indígenas enfrentam, ao 

desenvolvimento da era digital e à necessidade de se transitar para uma 

economia sustentável de baixas emissões de dióxido de carbono.  

 
Há algum tempo, muitos diriam que isto seria impossível. Vemos hoje como um vírus, que nos 

obrigou a parar ou a abrandar, torna algumas coisas realidade. 

 

O futuro 

 

Teremos de falar muito obre o futuro e sobre as soluções. Tenho medo que haja ataques e divisões. 

Há pessoas que se aproveitam das diferenças para nos porem uns contra outros. Em momento de 

dificuldade, para muitas pessoas a cultura não é uma prioridade. E este facto é aproveitado para 

alimentar agendas populistas. Teremos de encontrar pontos comuns para tornarmos o caminho mais 

fácil.  

 

A única forma de encontrar um caminho para a paz é manter canais abertos, criar condições para 

que haja entendimento e pontes de comunicação para que o diálogo seja sempre possível. Sem 

diálogo dificilmente se encontrarão soluções. 

 

 

 

Discussão 

 
• Neste momento, quem trabalha na área da cultura provavelmente não tem dúvidas que 

somos essenciais. As outras pessoas terão o mesmo entendimento? Quão essenciais 

seremos para os outros? 

 

Não tenho dúvidas que somos essenciais. Sou uma apaixonada pela história da Segunda Guerra 

Mundial e do Holocausto, e por tentar perceber como foi possível aquela barbárie ter acontecido no 

seio da Europa. Se há coisa que aprendemos sobre o horror do Holocausto, é que nem naquelas 

condições a cultura foi eliminada. São vários os relatos de pessoas que sobreviveram e que 

testemunharam como a música, ou saber recitar de cor partes de um livro, ou as experiências de 

criação de pequenas orquestras clandestinas permitiram a algumas pessoas, naquelas condições, 

manter a ligação com aquilo que ainda lhes restava de alguma dignidade humana. Isso mostra-nos 

que mesmo em condições limite, a urgência de criação esteve presente. É porque a cultura trazia a 

noção do que é ser humano, da dignidade humana. Acredito que uma parte da sociedade terá esta 

percepção, mas muita gente não tem. Por isso, a questão não é saber se a cultura é essencial, mas 

sim, se essa perceção está presente na nossa sociedade, e em muitos casos julgo que não está. 

Mas há muito trabalho por fazer nesse sentido. É preciso haver paciência, perseverança. E é preciso 

termos cuidado com o nosso discurso, não podemos estar apenas a falar para o nosso nicho. 

 

• Tudo isto passa pela educação. Temos de chegar às crianças, às escolas. Assim, 

chegaremos aos futuros adultos. Temos de promover o ensino artístico nas escolas. 

 

• Trabalhar cultura e artes na escola e na comunidade…o segredo é mediação, saber, partilha 

e EMPATIA… 

 

• Apesar de tudo o que dizemos sobre a qualidade do nosso trabalho ou do valor intrínseco do 

que fazemos, há entidades culturais neste momento que se auto-avaliam contando quantos 



 

 

seguidores têm nas redes sociais e em que posição do “ranking” de encontram. Iremos 

alguma vez mudar? Podemos confiar em nós próprios? 

 

Estamos moldados com décadas de um modelo de desenvolvimento baseado na competição, 

quando deveríamos trabalhar no modelo da partilha e da empatia. Aprendermos a por-nos no lugar 

do outro. 

 

• Nas candidaturas aos apoios da DGARtes temos alíneas para dizer quantos seguidores a 

estrutura tem no Facebook… está entranhado no sistema… 

 

• Nas redes digitais, o nosso trabalho tem sido medido aos "likes", seguidores e visualizações. 

Julgo que é uma necessidade de sobrevivência das instituições, de mostrarem que estão 

vivas e  que estão a trabalhar. 

 

• Todavia é importante encontrar indicadores robustos para a área da cultura. 

 

Estamos habituados a querer crescer, crescer, crescer… Estamos habituados a avaliar tudo através 

de números e estamos a competir por eles. Tenho a esperança que alguns de nós sairemos com 

mais energia e força para deixar algumas coisas para trás. Esses serão fundamentais para se 

constituírem como a força motora da mudança. 

 

• Ouvimos o argumento que é preciso os museus chegarem às pessoas. Com o movimento 

para a democratização da cultura, isto vai fugir ao controlo do museu e da esfera da cultura 

erudita. 

 

Penso que temos um discurso de exclusão quando abordamos estes temas, como se por 

defendemos a cultural popular o estivéssemos a fazer à custa da criação contemporânea, e vice-

versa. É preciso mostrar que uma realidade não exclui a outra, que podem ter ambas o seu espaço 

e, mais uma vez, haver um campo de trabalho comum em que é possível encontrarem-se e 

construírem algo novo nesse espaço, sem que as coloquemos em caixas completamente estanques. 

Penso no trabalho da Filipa Francisco, na forma como juntou o folclore à dança contemporânea. Não 

temos que olhar para estas coisas como se estivessem em contraposição, pensamos que se 

alimentarmos uma parte descuramos a outra. Lembro de ver os membros do rancho folclórico e os 

bailarinos a conversar entre eles, o encantamento que resultou do encontro dessas duas realidades, 

que se desconheciam. Uma verdadeira partilha. 

 

• O que se fala agora tem décadas e o setor cultura não tem estado disponível para este 

engrandecimento da comunidade, que não é fazer um espetáculo e ir embora, com a 

consciência tranquila. Não ... Tem de se estar lá todos os dias, durante vários anos. 

 

• Como estaremos a comunicar o conceito de “cultura”? Conseguimos criar um sentido de 

pertença ou estaremos a criar distanciamento? É preciso “perdermos tempo” para 

comunicar, para ir além dos números. Devemos deixar de lado o nosso paternalismo, 

procurar conhecer melhor as pessoas, ouvi-las, provocar encontros. 

 

• Essas definições são sempre feitas com um ponto de vista e, claro, são académicas. O facto 

de estar com o outro, de o ouvir, de o escutar atentamente… Quando se trabalha à escala 

humana, das pessoas, estes conceitos pouco servem. 

 

• Lembro-me de ler uma história no livro “La culture pour qui?”. Foram buscar as pessoas à 

fábrica e levaram-nas ao teatro, várias vezes. Pensavam que, quando deixassem de as 

levar, elas continuariam a frequentar aquele espaço. Mas deixaram de ir, não iriam 

individualmente, com as suas famílias. Era o grupo que lhes trazia o sentimento de conforto 

e de segurança. 



 

 

 

• Os arquitectos, como eu, também não sabem comunicar com o cidadão comum. Estou 

envolvida em projectos que acontecem no espaço público, criam lugares seguros e 

confortáveis, aproximam as pessoas. Às vezes também são levadas a sítios onde nunca 

tinham entrado. 

 

• Talvez a comunicação deva ser uma reflexão feita por equipas fora da cultura, ou pelo 

menos ter ajuda de fora. 

 

• A teoria e o pensamento servem para a prática e o contrario também é igual.  Mas a Lima 

Santos e alguns outros têm a preocupação de olhar o que se anda a fazer nas práticas do 

dia-a-dia e o que os actores fazem, para tentar explicar e saber as vozes de cada um nos 

territórios onde praticam e devolver ao terreno ... 

 

• A Vera Mantero disse-o bem: isto passa pelo corpo. É assim que se faz cultura, é assim que 

as pessoas se aproximam. 

 

 

Este é um ponto neurálgico: Como ir ao encontro do outro? Como comunicar? É um trabalho moroso. 

O exercício da empatia é fundamental. Julgamos com demasiada facilidade. Estamos tão 

convencidos da mensagem que queremos passar. 
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