
 
 

Espaços onde se pode existir 'apesar de tudo' 
 
 

 
Os cortes de 100% na DGARTES, anunciados na semana passada, provocaram uma 
catadupa de reacções escritas.  
 
Desde o apelo a pensar ‘o que andamos aqui a fazer’ lançado por Sílvia Pinto Coelho 
para um debate na REDE – Estruturas para a Dança Contemporânea1, à insistência na 
criação de ‘espaços onde se pode existir apesar de tudo’, título deste texto (‘roubado’ 
a um artigo de Tiago Ivo Cruz) a uma série de outros textos, tenho-lhes sido tanto 
mais sensível quanto mais se posicionam como testemunho de um questionamento 
radical da ordem das coisas para além do âmbito do estritamente cultural, caso do 
primeiro apelo. Ou quando questionam o que estruturalmente se restringe quando se 
cortam estes apoios, caso do segundo. 
 
Não se trata apenas – como nos diz Sílvia Pinto Coelho numa interrogação de pendor 
radicalmente politico (o seu ‘mas o que é que aqui andamos a fazer?’ é, por 
excelência, a pergunta política máxima a fazer à ordem actual)... Não se trata apenas 
de protestar sobre as condições necessárias a poder “fazer ou pensar dentro do mesmo 
paradigma” uma vez que “o trabalho que estávamos a fazer já não se justifica ou não 
se justifica da mesma forma”, o que, “não quer dizer que o que fazemos neste 
momento não se justifique de facto”, é sobretudo um “exercício de pensamento”, 
avisa. Será? O segundo texto, como veremos, parece completar o primeiro.  
 
Para além da representação 
 
No seguimento do seu convite à discussão, Sílvia Pinto Coelho apela à necessidade de 
expressão para além da representação, para além “daquilo que [cada um] se habituou 
a representar. Independentemente da estrutura em que trabalha, do seu estatuto, da sua 
profissão, independentemente da defesa de coisas tão difíceis de definir como: ‘arte 
contemporânea’, ‘cultura’ e ‘afins’”.  
 
À luz do cenário pós-fordista da produção ‘imaterial’ e do ‘devir empresário de cada 
qual’, apelar à ‘não-representação’ equivale a um esforço de desubjectivação2, de 
abrandamento das agendas pessoais. Ao fazer este apelo e ao não insistir nas 
categorias de ‘arte contemporânea’ ou ‘cultura’, categorias estas que às vezes mais 
parecem fronteiras (entre quem é e quem não é “artista” ou “trabalhador da cultura”, e 
quem, de entre estes, é “contemporâneo”) Pinto Coelho propõe, de uma assentada, as 
bases para uma outra conversa – uma conversa de âmbito mais alargado e em que 
cabem muitos mais. Ao mesmo tempo que se afasta do discurso fatalista do ‘No 
future’ com que nos bombardeiam. 
 
                                                        
1 Texto de Sílvia Pinto Coelho no flyer do convite para um debate na REDE – Estruturas para a Dança Contemporânea a 2 de 
Abril de 2012. 
2 Veja-se a este respeito o colectivo artístico Claire Fontaine em Ready Made Artist and Human Strike, disponível em: 
www.clairefontaine.ws/pdf/readymade_eng.pdf 



Clarificar termos. Problematizar. Encontrar um terreno comum. 
 
É então uma conversa não de ‘gestão’ mas de problematização, o que propõe. O que é 
invulgar -  e pense-se como em Portugal os Cultural Studies se confundem com os 
estudos de gestão Cultural.  
 
No  fundo, trata-se de abrir um espaço onde se aborde aquilo para que o grupo que 
traduziu colectivamente O governo das desigualdades, de Maurizio Lazzaratto3 (outra 
das recentes iniciativas de resposta à “crise” no sector das artes) nos chamou a 
atenção em 2011: a necessidade de “pensar a subtil confusão entre ‘arte’ e ‘cultura’ 
com as noções vagas e aparentemente complexas de ‘criatividade’ ou de ‘cidades 
criativas’ tão em voga hoje em dia”. Noções essas que “mais do que corresponder[em] 
a uma potencial livre expressão dos indivíduos, parecem conter em si novas e menos 
transparentes tecnologias de gestão”.  
 
Como há um ano, trata-se ainda de procurar ferramentas para “entender a aparente 
extrema desigualdade que atravessa o trabalho em geral (e o trabalho ‘cultural’ em 
particular) de maneira a poder encontrar um terreno comum de união” e de o fazer 
“sem que se esteja a contribuir para o isolamento dos artistas no seu ‘mundo’, 
separando-os ainda mais do todo da sociedade”. 
 
Sílvia Pinto Coelho fala no que pode ser ‘relevante’ neste momento e insiste na 
necessidade de se “ver a possibilidade de [nesta discussão se] achar alguma coisa 
comum”, alguma coisa de onde uma “linguagem a partilhar” possa ser ensaiada.  
 
Suprimir a criatividade artística 
 
Aos termos vagos (mas extremamente concretos na sua abertura/procura de futuro e 
na sua recusa/crítica do presente) de Sílvia Pinto Coelho contrapõe-se o discurso 
lapidar de Tiago Ivo Cruz em A revolução tranquila da Cultura4. Ivo Cruz sustenta 
que estes cortes, longe de serem conjunturais (mascarados com o sumário “não há 
dinheiro” proferido pelo Ministro), reflectem antes a estratégia do Governo para a 
Cultura. O argumento é assustador, mas não desprovido de senso: “Qualquer regime 
autoritário apreende instintivamente a necessidade de suprimir a criatividade artística, 
não por representar um foco de crítica mas por ser uma porta aberta à alternativa.”  
 
Ivo Cruz enuncia de seguida o que já acabou ou está prestes a acabar, concordando 
com o panorama de ‘instituição de desigualdades’ para que nos alertavam, justamente, 
os tradutores de O governo das desigualdades: “Viegas fuzilou silenciosamente a 
DGArtes e vai dedicar os próximos três anos a tornar o tecido cultural inoperante. E 
não é por não ter dinheiro, também não é apenas por achar que o Estado não tem que 
ter intervenção no sector, vai mais longe. É um processo para suprimir qualquer 
heterogeneidade crítica ao sector, qualquer pluralidade passível de resistir à 
homogeneização cultural que a austeridade está a criar. É uma ideologia de terra 
queimada, fanática, que não deixa sobreviventes.” 

                                                        
3 Grupo este no qual eu me insiro. O governo das desigualdades de Maurizio Lazzaratto, disponível em: http://www.primeiros-
sintomas.com/products/o-governo-das-desigualdades1/.  
4  Tiago Ivo Cruz, A Revolução tranquila da Cultura , Manifesto do CENA no Dia Mundial do Teatro, publicado em 
http://esquerda.net/opiniao/revolu%C3%A7%C3%A3o-tranquila-da-cultura/22490 
 



 
 
A razia dos pequenos 
 
De facto, aquilo que a não abertura dos projectos pontuais faz é justamente a razia dos 
‘pequenos’ (os grupos, pessoas, estruturas e projectos que não se podem habilitar aos 
concursos plurianuais), a homogeneização dos grandes (que, para se poderem 
habilitar, têm cada vez mais de cumprir imperativos políticos e ideológicos como o 
‘sucesso’ e a ‘visibilidade’), e o reforçar do peso cada vez maior que os 
‘equipamentos’ (teatros, galerias, estruturas) têm na criação artística (equipamentos 
estes que por sua vez vão condicionar esteticamente as propostas dos artistas que, 
cada vez mais, antes de fazerem um projecto têm de pensar a que ‘estilo’ de 
instituição e de programação é que este se pode adaptar).  
 
É importante compreender a importância dos projectos pontuais na existência não só 
de uma diversidade de pequenos grupos e de estruturas de criação (algumas delas já 
com muitos anos mas que, por uma razão ou por outra, nunca ‘ganharam’ um 
plurianual), como na diversidade de propostas e de projectos estéticos. É importante 
também compreender o seu papel na possibilidade de abertura do sector aos ‘novos’ 
que chegam. Acabar os pontuais é impedir ou dificultar em muito a possibilidade de 
regeneração do campo - problema que depois é mascarado com iniciativas bacocas de 
revelação de descartáveis artistas ‘novíssimos’ ou ‘emergentes’, muitas vezes 
cunhados com o termo ‘contemporâneo’. Mas para se compreender isto é também  
necessário atender à sua função na economia das artes em Portugal: os projectos 
pontuais constituem-se, desde há alguns anos, como essenciais numa cadeia informal 
de contratações e subcontratações (a mesma que rege todo o sector, ou quase), em que 
quem tem apoio emprega (como actor, produtor, performer, etc.) quem não teve 
apoio, possibilitando assim (pelo menos, dado que os salários são muitas vezes 
insuficientes) a experiência necessária à prática e ao exercício artístico. 
 
Uma politização da Cultura 
 
Mas a preocupação de Ivo Cruz estende-se para além destes cortes. Ao questionar o 
cenário ‘pós-Viegas’, o autor deixa no ar a questão maior do fim do Estado 
Providência e de uma ordem instituída no segundo Pós Guerra, neste caso o seu fim 
no que à Cultura diz respeito. 
 
É de uma redefinição do papel da Cultura e dos seus agentes face à 
desresponsabilização do Estado (e não saberá o Estado o quanto a cultura é 
importante nos projectos de ‘modernização’? poderá o governo ser contraditório a 
esse ponto - no presente momento?) que tanto Tiago Ivo Cruz como Sílvia Pinto 
Coelho nos falam.  
 
Como se, como nos diz Sílvia Pinto Coelho, “num cenário em que não há nada para 
ultimar, apressar, fazer, simplesmente porque o dinheiro acabou” (e já vimos com Ivo 
Cruz como este ‘o dinheiro acabou’ é mais do que isso) se tratasse de procurar uma 
‘politização da Cultura’ outra. Uma politização da Cultura que não seja apenas, como 
bem nos avisa Tiago Ivo Cruz no final do seu texto, um “falar alto contra a tutela, mas 
sim do próprio ato de persistir na Cultura.” Persistir.  
 



De, como nos diz, enumerando insistências e teimosias: se “proteger as orquestras, os 
teatros, as escolas artísticas, do assalto concertado”. De, em suma, se “garantir que há 
espaços onde se pode existir 'apesar de tudo'.  Espaços onde o ato de fazer, tocar e 
interpretar se realiza 'apesar de tudo'”.  Onde o 'apesar de tudo' erigido em acção “se 
torna a recusa em colaborar - de toda e qualquer forma - com a destruição [levada a 
cabo por] este governo porque, 'apesar de tudo', existe mais do que aquilo que nos 
querem fazer crer.” 
 
A participação que dizem não ‘fazer parte da nossa natureza’  
 
‘Mais do que aquilo do que nos querem fazer crer’: é à existência de textos a 
contracorrente como os que aqui tenho seguido e comentado que este meu novo texto 
gostaria, por último, de prestar homenagem. É à vitalidade e diversidade de opiniões, 
obras, festivais, iniciativas, trabalhos, funções, participações – sobretudo quando estas 
se revelam dessa politização ‘outra’ que ele se dirige e é nela que participa, esperando 
ser mais um de muitos textos e iniciativas a vir. 
 
É que tudo isto é culturalmente essencial. É essencial ganhar hábitos de participação, 
essencial re-ganhar imaginação. É que ‘apesar de tudo’ e ‘mais do que aquilo do que 
nos querem fazer crer’ a participação – que tanto os discursos do Salazarismo como 
os do ‘acertar o passo com a Europa’ e, agora, os da ‘austeridade’ sempre nos 
garantiram “não fazer parte da natureza do povo português”5 – existe. 
 
 

Ana Bigotte Vieira 

                                                        
5 Expressão retirada de Luís Trindade em Excessos de Abril. Sobre os discursos em torno das estruturais tendências “não 
participativas” do povo português veja-se, aliás, este texto. Disponível em: http://barnabe.weblog.com.pt/arquivo/051241.html 
 


