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Em larga medida, colonizar consistia num permanente trabalho de separação 
— de um lado, o meu corpo vivo, do outro, todos os corpos-coisas que o envolvem, 
de um lado, a minha carne de homem, pela qual todas as outras carnes-coisas 
e carnes-viandas existem para mim; de um lado, eu, por excelência, tecido 
e ponto zero de orientação do mundo; do outro, os outros, com quem nunca 
poderei fundir-me totalmente, que posso trazer a mim, mas com quem nunca 
poderei verdadeiramente manter relações de reciprocidade ou de mútuo 
envolvimento.  A. Mbembe1

Para este texto se tenta projectar a densidade da inquietação que perturba a impotência 
de cada um ser, plenamente, um/nós, perante as cicatrizes que marcaram os corpos, 
neste tempo esquizofrénico onde o neoliberalismo invade a intimidade com seus 
dispositivos sedutores e alienantes, amordaçando as culturas e aprisionando a arte. 

Dois corpos singulares se encontram nesta escrita, partilhando um entendimento 
que persegue, em cada um, o que os seus movimentos e deslocação, atenção e escuta, 
construíram na sua resistência crítica face aos permanentes dilúvios dos dispositivos 
coloniais que sorrateiramente vão construindo em nós, sujeitos ‘obedientes 
insconscientes.’ 

Hoje, a imposição é invisível, consiste em manipulação psicopolítica e a 
obediência é inconsciente. N. Merlin2 

Um dos corpos carrega a história de uma pessoa, que teima em assediar os inquietantes 
espaços da arte com o indizível no encanto da partilha, procurando um sentido aberto 
para os trejeitos de ser mulher, e o espaço da investigação com uma interferência 
dos modos de ser e se relacionar, com base na herança dos movimentos feminista, 
ecologista e anti-colonial. A distância e a proximidade de quem vive entre o sul e o 
norte, reforça a necessidade de se questionar permanentemente, perseguindo práticas 
coletivas, experimentais e implicadas o político e social contemporâneo. 

1 Achille Mbembe, Politiques de l’inimitié. Políticas da Inimizade (Lisboa: Antígona Editores Refratários, Tradução de Marta Lança,  
 2016), 77–78
2 Nora Merlin,  Mentir e y Colonizar: obediencia inconsciente y subjetividade neoliberal (BuenosAires: Letra Viva, 2019), 30 (Tradução  
 dos autores).
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O outro corpo é de um artista descontente e investigador indisciplinado, masculino e 
branco, cansado de muita vida sediada num país europeu, historicamente colonizador, 
onde os feitos da democracia não anularam nem esbatem a herança e a persistência da 
discriminação, do racismo e do colonialismo. Corpo ferrugento pelas marcas que sobre 
ele foram colocadas, intranquilo perante os espectáculos de ostentação e as narrativas 
de alienação, teimoso num esforço de desobediência agonística e militante de práticas 
instigantes. 

Corpos que reconhecem como as suas ideologias anti-discriminatórias, anti-racistas e 
anti-coloniais foram permeáveis aos discursos e às narrativas hegemónicas, instaladas 
por todo o lado, de modos ostensivos e dissimulados, subliminares e sedutores, sempre 
em defesa dos gananciosos e insaciáveis planos do mundo financeiro e dos interesses 
dos grandes grupos económicos. Corpos que identificam como as suas resistências 
epistemológicas e políticas se alimentam dos saberes e dos sabores que conseguem 
tomar nas suas deslocações a África, ao Brasil e à América Latina. Corpos que se tentam 
suspender dos fáceis exercícios de autoridade, das tentações da exibição singular, para 
se tornarem cúmplices das lutas das comunidades que frequentam, escutando as suas 
falas, tocando os seus corpos e vivendo as suas tensões. 

1. deslocações de encantamento 

Deslocando-se com assiduidade ao Sertão Central do Brasil, integrando um colectivo 
de acção/investigação frequentam as vidas da comunidade quilombola de Conceição 

Figura 1: Crioulas Vídeo, Comunidade Quilombola 
de Conceição das Crioulas, Brasil. Fotografia Arquivo 
movimento intercultural Identidades. 
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das Crioulas (Salgueiro-Pernambuco).3 Nesta comunidade, persegue-se a luta pela 
restituição das terras usurpadas que integram o território comunal, num movimento 
de construção permanente da dignidade de suas identidades, situando nas escolas 
quilombolas o estudo e a escrita de sua história de resistência e luta. Assumindo 
como os seus corpos transportam inevitavelmente a herança de sua origem africana, 
da violência da escravatura, da condição de pobreza e de discriminação, preparam-se 
para enfrentar os desafios e as tensões da contemporaneidade, erguendo o seu orgulho 
de mulheres, negras, guerreiras, de homens e jovens conscientes da sua pertença à 
comunidade. 

São deslocações de encantamento e atenção às complexidades, perante a energia dos 
seus habitantes, enfrentando as duras dificuldades de suas vidas, negritando a herança 
do seu passado de resistência, sofrimento e luta. Nas casas que se nos abrem para 
uma estada hospitaleira e camarada, nos espaços partilhados onde as artesãs criam as 
suas artes, nas escolas quilombolas onde nos misturamos com as/os professoras/es, 
as crianças e as/os adolescentes, muitas possibilidades instigantes nos são oferecidas 
para melhor entendermos os nossos corpos, na sua nudez, num esforço de limpar a 
lama colonial chapinada pelo neoliberalismo.  

Sertão é onde manda quem é forte, com as astúcias. Deus, mesmo, se vier, que 
venha armado. G. Rosa4

Sertão, um território pleno de tensão e complexidade, onde os conceitos que 
naturalizamos em nós sobre arte e educação artística, construídos no conforto de 
nossas vidas, nas nossas prestigiadas escolas de arte e academias europeias, se revelam 
de inócua fragilidade. Nos confins desse sertanejo lugar, confrontamo-nos com o 
sentido que a arte assume para a vida da comunidade, como ela integra as lutas, seja 
pela restituição das terras usurpadas pelo coronelismo local, seja pelo reforço da sua 
dignidade identitária, ou pelo exercício de uma liberdade assumida nas suas escolas 
crioulas, entendidas como ‘diferenciadas.’5  

Nas suas escolas e na comunidade, onde se constrói a história de resiliência, de 
sofrimento e desocultação racista, a educação artística torna-se desobediente das 
rotinas frequentes de sacralização do artístico, sendo assumida como uma prática 
3 IDENTIDADES_Colectivo de Acção/Investigação (ID_CAI), http://identidades.up.pt 
4 João Guimarães Rosa, Grande Sertão: veredas (Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2006), 35.
5 A consciência escrita pela comunidade do desempenho ‘diferenciado’ na educação é patente nas dissertações de mestrado real 
 izadas por quatro professoras de Conceição das Crioulas, realizadas na Universidade de Brasília, no corpo do MESPT: Givânia Maria  
 da Silva, “Educação como processo de luta política: a experiência de ‘Educação Diferenciada’ do território quilombola de Conceição  
 das Crioulas” (2012); Márcia Jucilene do Nascimento, “Por um Pedagogia Crioula: memória, identidade e resistência no quilombo  
 de Conceição das Crioulas – PE” (2017); Maria Diva da Silva Rodrigues, “Política de Nucleação de Escolas: Uma violação de direitos  
 e a negação da cultura e da educação escolar quilombola” (2017); Maria Aparecida Mendes, “Marias Crioulas: emancipação e alianças  
 entre mulheres no enfrentamento à violência  doméstica em comunidades tradicionais” (2019)..
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promotora da construção de sujeitos conscientes de si e do comum, integrando-se num 
movimento colaborativo contra a exclusão e não como um espaço promotor de vaidades 
individualizadas de perseguidas genialidades. 

O embate sentido em nossos corpos pelo envolvimento no programa, ainda em curso, 
‘arte nas escolas quilombolas de Conceição das Crioulas’ no âmbito ‘Projecto Político 
Pedagógico’ provocaram uma atenção provocatória em nossas práticas interculturais 
vivenciadas em Moçambique e em Cabo Verde. 

A acção mergulhada nas estimulantes ‘Pedagogias Femininas Crioulas’  em 
desenvolvimento autónomo nas escolas quilombolas, participado pelo nosso colectivo, 
provoca um abalo agudo nestes dois investigadores, artistas doutorados, vivendo 
no campo da arte e na Educação Artística.6 Embate este, estimulante, pois permite 
dimensionar, em terrenos adubados pela vida, entendimentos desobedientes para as 
práticas de Educação Artística, plantando sementes que desencadeiem apreensões 
abertas do artístico, de apreensão criativa das realidades e de suas representações, 
da produção de subjetividades e de intervenção desafiadora perante as tensões e a 
complexidade contemporânea das comunidades e do comum.7  

… o que isso proporciona são sensações de intensidade que, embora já tenham 
sido novas no âmbito da arte, tornaram-se quase normativas na cultura do 
espetáculo de modo geral, a que esta arte, sejam quais forem suas intenções, 
serve como álibi e aliada. H. Foster8 

Carregando o nosso corpo de inquietação política perante a usurpação neoliberal, ‘Após 
a Tragédia’ dos valores da ‘Liberté, Égalité, Fraternité,’ e deslocados para um outro Sul 
vamos descobrindo a incompletude de nossa prática, implicada na disputa pela anti-
discrimação, anti-racismo e anti-colonialismo.9 Nessas deslocações confrontámo-nos 
com outras possibilidades de nos situarmos na Arte, espaço de implicação nas vidas, 
da necessidade de se estimularem outras práticas de Educação Artística, nas escolas e 
junto de comunidades.  

No caso particular de Conceição das Crioulas, a desobediência ao instituído, aos 
programas governamentais centralizados, o modo diferenciado como se assume 
a Educação, enquanto um acto político, de autoconsciência de si dos sujeitos e de 

6 Márcia Jucilene do Nascimento, Por uma pedagogia crioula: memória, identidade e resistência no quilombo de Conceição das Criou 
 las – PE (Dissertação de Mestrado (MESPT), Universidade de Brasília), https://repositorio.unb.br/handle/10482/31319?locale=es,  
 2017.
7 Dennis Atkinson, Art, Equality and Learning Pedagogies Against the State (Rotterdam: Sense Publishers, 2011).
8 Hal Foster, O complexo arte-arquitectura (São Paulo: Ubu Editora. Tradução de Célia Euvaldo, 2017), 4. 
9 Jean-Luc Nancy,  “Após a Tragédia,” in Terceira Margem (UFRJ, ANO XVII N. 27 / jan/ jul 2013): 81–107.
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engajamento no devir da comunidade, evidencia a potência da Arte na escrita da 
própria história, do ensino artístico como um terreno promissor para a construção 
de subjetividades em cada um_comum. Assumindo uma prática ‘diferenciada’, a 
comunidade estabelece os seus ‘Currículos Diferenciados,’ através de uma docência 
entregue a professoras e professores do próprio quilombo, graduados pela conjugação 
de esforços individuais e apoio da comunidade. Práticas educativas que revelam um 
entendimento que se expande por um ativismo constante em estruturas nacionais 
(CONAQ,10 por exemplo), encontrando espaços de legitimação em espaços de pós-
graduação universitária (UnB – Universidade de Brasília) e ainda na articulação com 
largos relacionamentos com o tecido universitário nacional (UnB, UFPE, UFPB, UECE, 
URCA, UNILAB, entre outras).11

As artes na comunidade adquirem uma presença no quotidiano, valorizando e 
expandindo os saberes artesanais (da cerâmica, da utilização da fibra do caroá — cacto 
do sertão — da cestaria, do bordado, e outros), para novas formulações simbólicas 
(bonecas da caroá representantes de lideranças femininas da comunidade, bordado 
com a história de fundação da comunidade, cerâmica figurativa, e outros sempre com 
a cuidadosa utilização da marca AQCC (Design). A comunidade também se constrói 
e representa através de outras tecnologias como a fotografia e o vídeo, especialmente 
desde 2006 com a criação do Crioulas Vídeo (grupo comunitário). Estes grupos e áreas 
constituindo-se em valor, pela captação de renda gerando um retorno económico para 
as/os autoras/es, e pela extensa divulgação da cultura de luta da comunidade em palcos 
nacionais e internacionais. Nas suas escolas, onde o interior se dilui com o território, 
as práticas artísticas (desenho, gravura, artes plásticas, teatro, dança e música), 
entendidas como espaços transversais e adisciplinares, ganham espaço e naturalidade, 
tornando-se parte evidente na construção, em cada ano e em cada grupo, dos ‘manuais 
escolares,’ de ‘materiais didáticos,’ nos processos de recolha de informação e construção 
da sua história (aqui o vídeo e a fotografia têm um papel relevante). São processos de 
validação do fazer de cada um, de conhecimento do corpo e de suas potencialidades, de 
desenvolvimento dos modos de ‘ver o mundo’ e o ‘arredor’, de encontrar processos de 
representação e de inventividade simbólica, campos de interferência no existente e de 
reforço das lutas pelo devir da comunidade, e de cada sujeito como um/nós. 

As escolas da comunidade mostram a dimensão educativa do artístico e o que numa 
comunidade se pode estabelecer, encontrando força para contrapor ao entendimento 
discriminador de uma educação artística para as elites, e aos modos centralizados de 
10 Comissão nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (CONAQ), http://conaq.org.br
11 Quatro professoras do quilombo concluíram seus mestrados — Mestrado Profissional em Sustentabilidade junto a Povos e Territórios  
 Tradicionais (MESPT).
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determinação de ‘conteúdos de aprendizagem’ e de ‘processos pedagógicos’, modos 
diferenciados, desobedientes, experiênciais, criativos, performativos, democráticos e 
endógenos, valorizando o ‘fazer crioulo,’ os compromissos sociais, anti-racistas, anti-
coloniais. 

“Aquele que não viajou, não viu”, diz-se. A. Bâ12  

 As aprendizagens que nos são oferecidas, na deslocação de nossos corpos, nos permitem 
olhar de modo crítico para os processos de nossa construção como artistas que nos 
queriam obedientes e integrados; ou ainda como artistas demasiado permeáveis à 
sedução de um brilhantismo envaidecido que a expressão de nossa genialidade 
singular poderia conquistar nos palcos da arte burguesa, inócua perante o sofrimento 
e a discriminação reinante, na frente de quem a queira desocultar. Identificando as 
nossas posturas políticas contra o neoliberalismo, entendemos que a arte e as práticas 
de educação artística nos permitem um ativismo inscrito de modo cúmplice com as 
lutas anti-discriminatórias, anti-racistas e anti-coloniais. Aí fomos aprendendo a nos 
situar, nos terrenos que confundem o político com a arte implicada nos movimentos 
sociais e nas lutas das comunidades. 

2. recusando a neutralidade 

Somos intelectuais, artistas, escritores, mas porventura mais fundamentalmente 
levarmos a sério a nossa profissão, o nosso destino de “homens”, significa 
obrigarmo-nos ao compromisso, leia-se à luta, à tomada de posição. Porque a 
neutralidade é uma escolha: a cumplicidade passiva. F. Gros 13  

12 Amadou Hampâté Bâ,  História geral da África, I: Metodologia e pré-história da África, editado por Joseph Ki-Zerbo, 2.ed. rev. (   
 Brasília: UNESCO, 2010), 203.
13 Frederic Gros, Desobedecer (Lisboa: Antígona Editores Refratários, Tradução de Miguel Martins. 2019), 174.

Figura 2: Workshop de vídeo, 
Escola Nacional de Artes Visuais, 
Maputo,Moçambique. Fotografia Arquivo 
movimento intercultural Identidades.
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Iniciada em 1996, a caminhada de nossos corpos num esforço de entendimento 
de si, percorreram em simultâneo, geografias africanas, vivenciando modalidades 
diferenciadas de configuração do Ensino Artístico em Moçambique e em Cabo Verde e 
partilhando os esforços de construção nestes novos países de suas utopias.  

Nos terrenos que frequentámos, nossas observações sobre instituições educativas em 
Moçambique — Escola Nacional de Artes Visuais (ENAV) e  Instituto Superior de Artes e 
Cultura (ISArC)14 — e outra em Cabo Verde — Instituto Universitário de Arte, Tecnologia e 
Cultura  (M_EIA),15 consideram registar uma grande distinção entre as marcas essenciais 
da sua natureza e do seu desenvolvimento.16 Assim: (i) por um lado, em Moçambique, 
estas escolas são oficiais e, assim, dependentes de decisões governamentais, pouco 
esclarecidas da singularidade da sua natureza e da sua função no sistema de ensino 
nacional, não sendo acompanhadas pela criação e manutenção de condições estruturais 
e de recursos para o seu sucesso, sendo os seus destinos entregues a quem as ocupa, na 
maioria dos casos, num esforço solitário de superação das dificuldades; (ii) por outro 
lado, no caso de Cabo Verde, a M_EIA é uma instituição da sociedade civil, constituída 
por uma ONG (Atelier Mar), como resposta à urgência de formação de nível superior 
na área artística e cultural, resultante das dinâmicas do seu envolvimento em projectos 
endógenos de desenvolvimento sustentável e contemporâneos. A distinta vinculação dos 
seus programas educativos a modelos educativos hegemónicos e de matriz ocidental, 
corresponde, por um lado, a uma dependência governamental, promotora de frágeis 
entendimentos da imprescindibilidade da arte e da educação artística pelo seu impulso 
desenvolvimentista e criativo, e, por outro lado, a um espaço de procura utópica de 
outros modelos, decorrentes de uma procura de resposta aos existentes problemas 
locais e de permanente actualização, decorrente do impulso crítico e inovador das 
práticas de educação artística e de atenção à irreverência contemporânea de uma arte 
socialmente empenhada. 

Em Moçambique, alguns anos após a independência discutiu-se a importância da 
educação estética/educação visual na formação global do indivíduo, porém a Guerra 
Civil, entre 1977 e 1992 fez o país atravessar momentos difíceis, inviabilizando diversos 
projetos desta ordem (Costa, 2013). O panorama atual existente no ensino artístico 
(no âmbito do Sistema Nacional de Educação), herda muitas descontinuidades desse 
momento histórico e confina a existência das escolas de arte a uma residual localização 
no grande Maputo, sendo ainda irrelevante a inclusão da educação artística nos 
currículos das escolas nos diversos graus de ensino. 

14 http://www.isarc.edu.mz/
15 http://meia.edu.cv
16 Tendo colaborado com estas instituições mencionadas, elas aparecem aqui no quadro da reflexão sobre os desafios que os autores  
 integram como artistas e investigadores, e não como um retrato de todas as instituições de ensino artístico em cada país.
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Nas escolas de arte, no espaço das artes visuais, (ENAV e ISArC) a estrutura educativa 
resulta demasiado da assimilação dos modelos ocidentais, ocultando e esquecendo em 
demasia as culturas ancestrais africanas e correspondendo, ainda de modo tímido, 
a uma interferência positiva nos processos de desenvolvimento cultural e social da 
sua vasta geografia. Os seus graduados não têm encontrado espaço de expansão das 
suas aprendizagens para as escolas públicas e a formação de professores, alojada na 
Universidade Pedagógica de Moçambique (UP), não corresponde ainda às necessidades 
de um ativo desenvolvimento cultural e social nacional, nem a uma adequada preparação 
para a missão que os professores devem realizar nas carenciadas condições concretas 
que as escolas onde são colocados oferecem. 

O caminho da educação artística em Moçambique ainda não foi objecto de uma 
actualizada inscrição no devir que a Educação abraça, esclarecendo o que se destina 
a cada fase de aprendizagem no Sistema Nacional de Educação e como as escolas 
artísticas se interligam com essa visão global, na qual precisa de ser esclarecido a sua 
missão de formação profissional e de renovação de seu relacionamento com a arte 
contemporânea a partir do seu contexto e história. 

Os cursos de educação visual no Centro de Estudos Culturais, em 1979 deram força a 
novas propostas que originaram a ENAV. Fundada em 1983, depois da conquistada 
independência nacional, a ENAV retrata um caminho pioneiro no ensino artístico 
em Moçambique. Registou-se um período inicial de amplas partilhas criativas, de 
grande importância para o amadurecimento de artistas jovens, para o envolvimento 
institucional com os grandes artistas moçambicanos, e de ampliação das possibilidades 
criativas das artes, da cerâmica, das artes têxteis e das artes gráficas. A partir da 
sua criação, num esforço nacional, de programas de cooperação internacional e de 
intercâmbio cultural e artístico, a ENAV contribuiu para a consolidação do panorama 
da arte em Moçambique. A este período segue-se um tempo (primeiros anos do século 
XXI) de empenho na reorganização curricular e dos planos de estudo, fomentando uma 
dinâmica na cidade e consolidando amplas parcerias internacionais. 

... principalmente em Maputo, o ambiente artístico mudou, há uma melhoria 
evidente, há diversificação de técnicas, há participação de alunos, ex-alunos, 
professores em exposições, concursos, e demais iniciativas relacionadas com as 
artes visuais que acontecem, há um público crescente nas exposições e palestras. 
A. Costa17 

Nesses anos uma corrente reformadora desenhou um tempo de esperança na 

17 Alda Costa,  Arte em Moçambique: entre a construção da nação e o mundo sem fronteiras 1932–2004 (Lisboa: Verbo, 2013), 284.
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actualização educativa, de procura de melhor corresponder às necessidades nacionais 
de formação artística propedêutica, de formação de professores de educação artística e 
de integração dos cursos na área do ensino profissional (Projecto de Desenvolvimento 
Estratégico da ENAV).  

Como uma escola que esteja disposta a repensar os tempos e os espaços, a lutar 
por assumir uma responsabilidade mais social, como ponto de partida nas 
motivações pessoais, reconhecendo-se como ator ativa e proativa na educação 
artística em Moçambique. C. Zandamela18 

Esta ambição, partilhada pelo grupo de professores mais envolvidos, pelo corpo de 
direcção e por parcerias múltiplas, não foi acompanhada na dimensão necessária pelas 
entidades governamentais de tutela (Ministério da Cultura), que não se empenharam 
no projecto desencadeado, não fazendo corresponder à sua aprovação a criação das 
condições (legislativas, orçamentais e de recursos) para a sua efectivação. Esta fase 
auspiciosa foi interrompida pela forçada mudança de instalações, diminuindo as 
condições físicas e de equipamentos existentes, afastando simbolicamente a escola 
do seu passado, e dividindo a escola em dois polos (Bagamoyo, no centro histórico, e 
Bairro do Aeroporto) demasiado distantes entre si e de complexa administração.  

Neste mesmo período foi criado por decisão governamental o ISArC,19, promovendo 
grandes expectativas pelos desafios que comportava através da instituição, a primeira 
instituição de ensino superior na área das artes e cultura no país e, em sua alçada, da 
Faculdade de Estudos da Cultura e a da Faculdade de Artes. As dificuldades na criação 
de um corpo docente implicado na edificação da instituição, mobilizando os estudantes 
inscritos para desafios renovadores nas práticas artísticas e culturais, de presença 
inovadora no tecido social e perante as epistemologias da arte contemporânea, geraram 
apenas um tímido esforço na ocupação da missão desenhada pela sua Comissão 
Instaladora, tendo, no entanto, criado uma nova possibilidade de interferência cultural 
e ampliando o espaço do ensino artístico nacional. 

A escrita deste texto resulta da presença dos corpos dos seus autores na referida fase, 
de construção e implementação PDE-ENAV20 e na criação do ISArC, rica pelo movimento 

18 Célia Zandamela,. “Escola Nacional de Artes Visuais: diálogos intermitentes,” in Catarina S. Martins, Manuela Terraseca e Vitor Martins  
 (org.), À procura de renovações de estratégias e de narrativas sobre educação artística. (Porto: Gesto, Cooperativa Cultural, 2012),  
 245–46.
19 O Instituto Superior de Artes e Cultura (ISArC) foi criado em 2008 (Dec.45/2008 de 26 de Novembro – BR, I Série, nº48, 2008:1). Em  
 2009 realizaram-se as primeiras provas de admissão e funcionou um semestre preparatório e em 2010 começaram a funcionar os  
 cursos.
20 O Plano de Desenvolvimento Estratégico da ENAV (2002), definindo a missão da instituição, estabeleceu a amplitude do seu quadro  
 formativo, implementando um novo curso de nível médio (Curso de Artes Visuais), e um percurso complementar das formações de  
 nível médio oferecidas (cerâmica, artes gráficas e têxteis), no campo da formação de professores/as (Curso de Artes Visuais com  
 Formação Pedagógica).



José Carlos de Paiva e Rita Rainho: O colonialismo oculto

239

de partilha e reflexão realizada, sendo parte do caminho percorrido e, por isso, parte da
responsabilidade dos seus fracassos. Essa proximidade ao meio artístico de Maputo e da 
Beira nos permite ler nesse panorama a predominância da persistência dos conceitos e 
das práticas artísticas herdadas directamente do modernismo ocidental, acentuando o 
predomínio da procura de uma genialidade singular e de uma perseguida consagração 
autoral, em detrimento de um envolvimento nos contextos sociais em construção, 
face aos dilemas contemporâneos presentes, na sua singularidade, nos países que 
conquistaram recentemente a sua independência. 

O fechamento no conceito naturalizado da arte, remete para um entendimento das 
escolas artísticas como um espaço dedicado à formação de artistas, declinando as 
responsabilidades culturais e sociais de envolvimento no devir das comunidades e de 
uma implicação na leitura crítica dos modos de se entender pela presença do artístico 
na educação, na vida e na arte. 

Consideramos que os problemas fulcrais para uma educação artística crítica e 
socialmente implicada reside na dificuldade de se criarem comunidades escolares, 
nomeadamente grupos de professores(as), envolvidos na formação de uma ‘massa 
crítica,’ colaborativa e empenhada colectivamente na sua missão educativa, confiante 
na construção nos e nas estudantes de condições para o florescimento de seu próprio 
devir. Esta dificuldade, considerando a imprescindível necessidade de recrutamento de 
artistas para essa função docente, reside na dificuldade dos/das artistas/professores/as 
equilibrarem as suas carreiras autorais, na sua individualidade, com uma entrega cabal 
à necessária criação e participação numa ‘comunidade de aprendentes.’ O ‘ganhar a 
vida’, nas condições da maioria dos(as) professores(as), bem como a sua precaridade 
contratual, ampliam ainda, de modo generalizado, a dificuldade referida. 

 Aquilo a que é necessário resistir não é ao poder, nas suas formas instituídas, 
mas sim, sobretudo, ao nosso desejo de obedecermos… F. Gros21

As questões que se colocam na actualidade perante as injustiças reinantes e as 
necessidades de desenvolvimento dos países anteriormente colonizados, originam a 
urgência de se voltar a pensar sobre as ‘verdades naturalizadas,’ procurando novos 
caminhos, desenhando utopias, modos desobedientes aos interesses do mundo 
financeiro e dos grupos económicos internacionais. A arte e a educação artística podem 
ser um campo fértil de participação nessa desobediência epistemológica e campo de 
experienciação de práticas, mobilizando os modos de se entender e representar o 
mundo, procurando formas criativas de produção de subjectividades, consciência sobre 
21 Gros, Desobedecer, 48.
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as potencialidades criativas dos corpos, incentivo à participação dos sujeitos no devir 
comum. As heranças culturais e o local, sendo partes constituintes e não descartáveis 
da irreverência, são implícitas ao próprio contemporâneo. 

Nossa pertença ao caminho percorrido nestas instituições, nos alerta para as dificuldades 
que transportamos de escuta do local e da complexidade da realidade, bem como para a 
falta de percepção da presença em nós de comportamentos que gostaríamos de rejeitar, 
que enfraqueceram nossa colaboração, esbatendo nosso envolvimento no decurso da 
actual fase de andamento destas instituições. O enfraquecimento do papel dinâmico da 
ENAV no seu entorno entristecem para quem considera a sua importância e potência 
para a edificação de uma educação artística forte, correspondente à necessidade de 
desenvolvimento do país. Será fraca a resposta das instituições oficiais de tutela das 
escolas de ensino artístico em Moçambique, no risco se estagnarem longe de se tornarem 
em palcos da necessária reflexão reestruturante e de práticas educativas inovadoras 
correspondentes às possibilidades de resposta cabal às necessidades sociais, culturais 
e artísticas. 

Nas escolas referidas, em Moçambique, a insuficiência das decisões governamentais, 
focadas em outras prioridades políticas e educativas, não entendendo a pertinência 
de uma educação artística como motor progressista, face aos atuais desafios do 
desenvolvimento sustentável, congelam a sua potência e não estimulam nem propiciam, 
aos seus corpos docente e discente, bem como a suas direcções, condições para se 
realizarem as reformulações necessárias e complementarmente sejam mobilizados os 
recursos imprescindíveis ao seu sucesso.  

 3. procurando entender 

Se em Maputo, se vive uma vida cultural ativa e diversa, contaminada pelos hábitos de 
uma metrópole de grande atração internacional, e onde a programação dos Centros 
Culturais, Museus, Galerias, Cafés, Auditórios se preenche com atividades como 
exposições, workshops, concertos, palestras, etc., o território de atuação do M_EIA é 
radicalmente diferente. Embora a sede do M_EIA esteja na segunda maior cidade do 
país, na ilha de São Vicente, a sua área de trabalho, percorre as várias ilhas, com foco em 
pequenas comunidades rurais e bairros das periferias urbanas, onde ainda persistem 
modos de ser e saber relacionados com as escassas matérias primas do território árido 
que compõe o país e onde ainda há experiências de coletividade intrínsecas à escala, e 
à necessidade de cooperação para sobrevivência. 
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É verdade que o fantasma da fome já não mexe com o imaginário dos jovens. 
Aquela terra que muitos diziam incapaz de se aguentar durante mais de três 
meses, depois da independência ultrapassou em desenvolvimento humano 
(saúde, educação e rendimento, entre outras áreas) as irmãs africanas do velho 
“Portugal do Minho a Timor.” A . Tolentino22 

Assim, no lado atlântico de Áfri-
ca, num contexto insular, em Cabo 
Verde, a experiência utópica do M_
EIA,23 tornou-se um caso de estudo 
pelo arrojo de suas propostas ped-
agógicas e educativas, beneficiando 
da autonomia conquistada pelo seu 
estatuto de escola privada e enraiza-
da em dinâmicas locais de desen-
volvimento sustentável.  

Surgiu do pulsar das dinâmicas do 
Atelier Mar, ONG que deriva da 
Cooperativa de Artesãos e Centro 
de Formação (1979), e constitui-se 
como a única instituição de ensi-
no superior artístico especializado 
no arquipélago. Da ONG, o M_EIA 
herdou uma experiência de terre-
no muito vincada pelos projetos de 
desenvolvimento local, dos quais se 
destaca a localidade de Lajedos, na 
ilha de Santo Antão, ou a intervenção 

actual em Chã das Caldeiras, na Ilha do Fogo, até hoje as mais evidentes. A intromissão 
dos projetos de desenvolvimento local na vida do M_EIA, foi tão forte quanto o modo 
como os desafios e os questionamentos da arte invisível, do design social, e a arquite-
tura sustentável/endógena contaminavam o desenho dos projetos e a sua programação 
nas comunidades locais.  

Dessa promiscuidade nasceu uma contínua busca pelo contemporâneo insular, específico 
das ilhas de Cabo Verde, e em laboratório de educação artística no M_EIA. A partir dos 
22 André Corsino Tolentino, Universidade e Transformação Social nos Pequenos Estados em Desenvolvimento: O Caso de Cabo Verde  
 (Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2007), 226.
23 MINDELO_Escola Internacional de ARTE (M_EIA) reconhecida juridicamente como Instituto Universitário de Arte, Tecnologia e 
 Cultura, criado em 2004 pelo Atelier Mar na cidade do Mindelo, na Ilha de São Vicente, em Cabo Verde. http://meia.edu.cv

Figura 3: Workshop de vídeo, M_EIA.  Fotografia 
Arquivo movimento intercultural Identidades.
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saberes em extinção, apareciam soluções sustentáveis para projetos inovadores, e para 
os objetos em desuso, surgia a oportunidade de viabilidade e sobretudo da criação de 
novos sentidos. 

Os dois corpos de artista/professor/a/investigador/a que assumem este texto, presença 
da aventura experiencial desde o desenhar do projecto do M_EIA e de integrar as 
vivências educativas propiciadas, estão vinculados a uma procura de entendimento 
consistente do que esta pertença neles ocasionou, partilhando as escritas e as suas 
comunicações em fóruns internacionais, tornando públicas as interpretações possíveis, 
debatidas e trabalhadas com parceiros internacionais a partir do ID_CAI.  

Que sentido dar a uma educação artística num país onde não existe mercado 
tradicional de arte na perspetiva ocidental, onde a arte e seu objeto deve servir 
a qualquer coisa de concreto na vida das pessoas; deve conter uma utilidade 
inquestionável? L. Lopes24  

O M_EIA, a partir do esforço da iniciativa civil, mas também de uma rede de cooperação 
internacional, ministrou o Curso de Formação de Professores em Artes Visuais, Cursos 
de Licenciatura em Artes Visuais e Design, o Mestrado Integrado em Arquitectura, o 
Curso Técnico Profissional de Construção Sustentável, e a Pós-graduação Lato Sensu 
em Cinema e Audiovisual. Atualmente tem projetos nas áreas do urbanismo integrado 
nas ilhas do Fogo e São Nicolau. Os cursos estão suspensos, criando um vazio de 
oportunidade de prosseguimento dos estudos superiores no contexto das ilhas. Estes 
não estão em funcionamento devido a uma conjuntura governamental desfavorável 
ao investimento público que se tornou essencial para a sua viabilização, e ao processo  
em curso de sua integração, com estatuto de autonomia, na Universidade Técnica do 
Atlântico, recentemente formada. 

Persegue-se o entendimento sobre a possibilidade de realizar uma educação 
irreverente, desobediente aos cânones estabelecidos, práticas de mera continuação de 
modelos herdados da construção ocidental do ensino artístico. Procura de espaço de 
desobediência vinculada a propósitos educativos que democratizem a construção de 
sujeitos, esbatendo genialidades e recusando a espectacularização do individual, como 
corpos plenos de si e construtores de um futuro de resistência à descriminação, ao 
racismo e ao colonialismo, conscientes de sua pertença a um comum.  

No contexto insuficiente e agonístico da nossa morada em Portugal, a procura para 

24 Leão Lopes, “M_EIA um laboratório, um projeto de ensino artístico e do design em pleno Atlântico Médio,” in Martins, Terraseca e  
 Martins, À procura de renovações de estratégias e de narrativas sobre educação artística, 249.
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ser significativa teve de se tornar atenta ao que decorre num Sul político que se 
pretende pleno de si, presença que evidencia o oculto da sua resistência anti-colonial, 
que revela a herança assumida da luta contra a discriminação e o racismo, de ontem 
e de hoje. Procura relevante e estendida para diversificados contextos geográficos, 
sociais e institucionais, possibilidade de leitura do que se passa e do que se procura: 
na irreverência educativa das escolas crioulas do quilombo de Conceição das Crioulas 
alimentada pela luta por uma ‘educação diferenciada’; no esforço dos professores 
da ENAV que procuram entender e criar condições para a reestruturação curricular 
e estabelecimento de renovados processos de actualização das práticas de educação 
artística; no ‘desconseguir’ a materialização da utopia perseguida no M_EIA; no 
exercício de outras políticas e práticas de educação artística no ensino superior em 
Cabo Verde.25 

4. irreverências 

A partir de esta atenção, presencial e reflexiva, promovemos a possibilidade de se 
encarar a educação artística como um espaço aberto e não ortodoxo, distinguindo o 
seu sentido entre as escolas de arte, onde a arte é o fruto, das escolas onde a educação 
artística, sendo presente inevitável nos sistemas de ensino, é alimentada pela seiva do 
artístico. Nas escolas de arte será necessário afastar o mito da ‘formação de artistas,’ para 
uma missão cognitiva e cultural abrangente que forneça condições para a construção 
autoral de cada estudante, criando as possibilidades de cada um/a se entender com a 
complexidade da arte contemporânea, conhecedor/a dos dilemas do campo da arte e 
implicado/a com os dilemas societais. A presença da educação artística nas escolas dos 
sistemas de ensino, precisa de se concentrar na criação de experiências significativas que 
as práticas artísticas comportam, como campo cognitivo, comunicacional e sensorial 
de relacionamento singular com o corpo de cada um/a, partilhando a aprendizagem 
com os contextos vividos e a globalidade da actualidade. 

A aprendizagem da irreverência formativa nas escolas de Conceição das Crioulas e no 
M_EIA, confirmam nossa apreensão da imprescindibilidade de se vincular a educação 
artística à vida, aos destinos da comunidade e ao futuro de cada estudante. Irreverência 
assumida numa desvinculação aos modelos e directivas nacionais através da luta local 
por um ensino crioulo e diferenciado, ou de uma educação implicada nos processos 
de desenvolvimento em curso no entorno. Em Cabo Verde, a autonomia do M_EIA, 
permite o desenho de seu próprio currículo e a irreverência do modelo educativo que 

25 Rita Rainho, Descolonizar o Conhecimento: políticas e práticas de educação artística no ensino superior em Cabo Verde 
 (Tese de Doutoramento na Universidade do Porto. Repositório Aberto da Universidade do Porto, 2018). 
 https://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/117973
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integra as aprendizagens em processos de implicação do corpo académico, na construção 
dos sujeitos pelo seu envolvimento em projectos de desenvolvimento endógeno em 
curso, perseguindo a possibilidade de efectivar no terreno educativo, e no espaço do 
artístico, a utopia de fundir a formação de cada um/a com a implicação no social. 
Nestes dois casos as condições criadas permitem concretizar as suas decisões e com 
elas estabelecer um relacionamento negocial e de luta com as entidades oficiais, o que 
configura um relacionamento institucional diferenciado do existente em Moçambique, 
onde a solidão do corpo académico não forjou ainda a força suficiente para fazer 
eclodir nas instâncias governamentais a atenção devida para a imprescindibilidade da 
educação artística no país, como factor de desenvolvimento, correspondendo à criação 
de medidas organizacionais e à disponibilização dos recursos necessários. 

Lidar com as aprendizagens proporcionadas pelo acompanhamento das vozes do Sul, 
para nossos corpos, reforça a procura de desobediência epistemológica e transformação 
de nossas práticas em modos de luta contra a discriminação, o racismo e o colonialismo. 


