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Resumo 

 

 A questão que nos propusemos analisar consiste em perceber como é que a 

cultura pode ser um fator de desenvolvimento e em que moldes se tem processado. Em 

primeiro lugar, procuraremos definir o conceito de cultura, tendo em conta as diferentes 

aceções que tem adquirido ao longo do tempo, para estabelecer o que é que hoje quer 

dizer “cultura”. No fundo, abordar de que maneira a área da cultura se interliga com 

outros domínios, tais como os direitos humanos, a educação, a economia, o ambiente. 

Também procurar debater de que modo estas áreas são fundamentais para a 

compreensão da noção atual de cultura e como interferem na questão do 

desenvolvimento. Além disso, abordaremos o papel fundamental das indústrias culturais 

e criativas para a compreensão do que aqui está em causa. Deste modo, daremos 

resposta a questões como a forma de a cultura poder ser um fator de criação de 

emprego, qualificação e formação e como pode ser um impulso à economia. Ao 

considerar que a cultura tem um caráter pragmático, lançaremos um olhar sobre a 

realidade de São Tomé e Príncipe, de que analisaremos os principais espaços de 

criatividade, as principais questões que se conjugam com o fator cultural bem como o 

papel que lhe é atribuído enquanto um elemento a ter em conta nas políticas públicas. 

Em suma, pretendemos perceber o que ainda é preciso ser feito, procurando aliar um 

dos pontos que constituem a chave da cultura em STP – a tradição – às exigências das 

novas abordagens no setor cultural. 

Palavras-chave: cultura, desenvolvimento, indústrias culturais, setor cultural, 

sociedade civil, políticas culturais. 
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Abstract 

 

We analyze the role of culture as a development factor and how this subject has 

been addressed. First we define the concept of culture, taking into account the different 

meanings of it over time, in order to understand what “culture” means nowadays. 

Indeed, discuss how the cultural sector connects with others areas, such as human 

rights, education, economy, environment and others, the crucial impact of those areas in 

understanding the actual notion of culture and how do they interfere in the issue of 

development. Moreover, we address the fundamental role of cultural and creative 

industries so as to help to explain the real issue here. So we will be giving answers to 

questions such as: how culture can be a factor of creating employment? How can it be a 

boost to the economy? We will look into the specific case of Sao Tome and Principe, 

considering all the work being done, the existing creative spaces, the role of the culture 

in the society, and the relevance given to the culture in that country namely in the public 

policies. In a nutshell, understand what is still to be done, inquiring how requirements of 

new approaches in the cultural sector level may influence the traditional culture in Sao 

Tome and Principe. 

Keywords: culture, development, cultural industries, cultural sector, civil society, 

cultural policies. 
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Introdução 

 

“Todas as épocas tornam de uso comum, a nível 

cultural, certas palavras, algumas das quais são 

cunhadas propositadamente, enquanto que outras são 

palavras antigas redefinidas”.  

Daniel Bell, 1962  

 

Esta frase de Daniel Bell aplica-se à própria noção de cultura que foi 

conhecendo ao longo dos tempos diversas significações e contextos de que dependeu a 

sua atual aceção.  

A cultura é composta por todas as expressões pelas quais o homem se afirma e 

se desenvolve nas múltiplas capacidades do espírito e do corpo, na sua relação com a 

natureza e com os outros homens. Portanto, cada indivíduo deve agir sobre a natureza, 

estabelecendo a sua capacidade de construir, imprimindo nessa ação transformadora o 

ideal de perfeição humana, do qual faz parte a tarefa da humanidade e não apenas a do 

indivíduo particular. Esta questão se resume à máxima kantiana, mediante a qual o ser 

humano deve, através das suas ações, honrar a humanidade tanto na sua pessoa como na 

pessoa do outro. É nesta possibilidade que deve procurar encontrar o verdadeiro sujeito 

da cultura nas diversas sociedades humanas, que a valorize e a promova, tendo em conta 

uma tradição construída e não destruída. Ou seja, encorajando o seu crescimento tanto 

no que é tradicional como no que é moderno de forma a que todo o seu potencial seja 

aproveitado. Sem a cultura não seriamos humanos tanto ao nível sociopolítico como 

socioeconómico. Não teríamos linguagem para nos expressarmos, nenhum sentido de 

autoconfiança, autoconsciência e a nossa capacidade de pensar e raciocinar estaria 

severamente limitada.  
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A cultura é uma noção que tem vindo a adquirir diversos significados ao longo 

dos tempos tendo em conta os diferentes contextos históricos. Mas também é ela que 

tem vindo a determinar a maneira como se tem vivido e como se encara o mundo. Numa 

primeira fase, o que pretendemos consiste em abordar as variadas definições para nos 

focarmos num contexto específico e perceber o que aí se entende por cultura.  

A cultura é uma palavra, uma tarefa, um símbolo que faz parte do nosso 

quotidiano, das nossas sociedades, da forma como olhamos o mundo e nos 

relacionamos com ele. Mas a nossa tarefa vai para além disso: trata-se de perceber os 

seus principais focos de intervenção e, principalmente, o seu contributo para as 

comunidades do nosso tempo, com especial atenção em São Tomé e Príncipe, caso que 

demonstra como a cultura-tradição faz parte da vida de cada um. Um caso em que o 

fenómeno da multiculturalidade e do multiculturalismo estão patentes de forma muito 

peculiar.  

Jérôme Bindé se interroga sobre o futuro do fenómeno cultural e as questões que 

com ele se conjugam. Também nos interrogaremos, não só acerca do seu futuro, como 

ainda sobre a sua complexa situação presente. Diz Bindé: “Como pensar a relação entre 

identidade, criatividade e educação? Teremos de imaginar novos contratos culturais? 

Quais são os novos territórios da cultura? A incerteza cultural e a violência vão explodir 

com a mundialização? Onde chegaremos com as novas formas de hibridismo cultural?” 

(Bindé 2004). Não daremos resposta a todas estas questões, mas decerto procuraremos 

abordá-las tanto quanto possível. Da mesma forma, teremos em conta outras questões 

que são do nosso interesse e, por isso, merecerão a nossa maior atenção, a saber: que 

significados a cultura tem adquirido ao longo dos tempos? Em que medida é possível e 

necessário conceber a questão cultural como um fator para o desenvolvimento? Qual é o 

papel de setores como a educação, o ambiente e as tecnologias entre outros, nesta nova 

condição da cultura? Ao mesmo tempo, tendo em conta o objeto do nosso estudo de 
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caso, pretendemos enquadrar na realidade cultural de STP estas mesmas questões, 

procurando perceber como está integrado o setor cultural nos planos público e privado, 

dando a conhecer as principais políticas culturais aí implementadas e seus principais 

projetos. Nesse sentido, abordaremos casos concretos em que a sociedade civil tem 

contribuído para a divulgação e dinamização cultural em STP. 

Em suma, procuraremos aferir sobre o papel da ação cultural no 

desenvolvimento, ou seja, perceber em que medida a cultura constitui um fator para um 

desenvolvimento sustentável. A cultura, por ser uma questão transversal à vivência do 

ser humano, nunca aparece de forma isolada, isto é, precisa de outras entidades para se 

afirmar, o que se torna mais evidente em contexto de desenvolvimento. Tendo em conta 

o caráter multidisciplinar desta nossa dissertação, uma vez que assumimos que o setor 

cultural é transversal, importa alertar para o facto de que esta nossa abordagem a outros 

setores será de forma meramente indicativa. 

 Esta dissertação está estruturada em duas grandes partes, sendo a primeira parte 

– “Cultura e Desenvolvimento” – uma reflexão sobre o enquadramento do nosso objeto 

de estudo: por um lado, tratamos  a questão cultural e, por outro, o binómio cultura e 

desenvolvimento. Nesta primeira parte, indagaremos sobre a noção de cultura, a sua 

evolução ao longo do tempo e em que condições a conhecemos atualmente, o mesmo 

acontecendo com a questão do desenvolvimento sustentável. Também nesta parte 

insistiremos na abordagem sobre a dimensão cultural do desenvolvimento e 

analisaremos como tem sido possível essa abordagem, que indicadores e quais os atores.  

 A segunda parte está reservada ao estudo de caso, em que faremos um 

enquadramento do setor cultural em São Tomé e Príncipe, sob os seus diversos aspetos. 

A nossa principal referência são entrevistas realizadas na cidade de São Tomé, entre 

Outubro de 2013 e Janeiro de 2014, a diversas pessoas que consideramos relevantes 

para o estudo em questão, dada a importância das suas funções no panorama cultural do 
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país. A saber: Armindo Aguiar - Coordenador do Centro de Estudos de Ciências Sociais 

do Ministério da Educação, Cultura e Formação do Ministério da Educação Cultura e 

Formação da RDSTP; Aires Bruzaca de Menezes – Assessor para o Desenvolvimento 

Económico e Financeiro da Presidência da RDSTP; Ayres Major – Assessor da Casa da 

Cultura de STP e Presidente da Companhia Nacional de Teatro de STP; Eduardo Malé – 

Artista plástico e Vice-presidente da Plataforma CAFUKA; Guilherme de Carvalho – 

Presidente da ASSOMÚSICOS; Isaura Carvalho – Presidente da Associação Roça-

Mundo, Cofundadora e Coordenadora da CACAU; Jorge Bom Jesus – Ministro da 

Educação, Cultura e Formação da RDSTP (2012-2014); Marisa Costa – Assessora para 

Educação, Cultura, Juventude e Desporto da Presidência da RDSTP; Nazaré de Ceita – 

Presidente da Biblioteca Nacional de STP,  Diretora Geral da Cultura (1995-2010) e 

Presidente da Comissão para Preservação do Património Material e Imaterial de STP; 

Nelson Campos – Diretor Geral da Cultura; e Olinto Daio – Ministro da Educação 

Cultura e Formação da RDSTP (2010-2012) e atual MECF 

Por fim, procuraremos lançar uma linha de propostas que, acreditamos, ajudarão 

a melhorar a atual planificação das políticas culturais em STP, potenciando a fruição 

cultural dos são-tomenses e a sua autoestima. 
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Parte I – Cultura e Desenvolvimento 

 

 

“O setor da cultura é de uma 

transversalidade tal que este setor podia, ele próprio, ser um 

dos pilares do desenvolvimento. E não é muito difícil ver isso.” 

Marisa Costa, entrevista (2014) 

 

1. Notas para a definição da Cultura 

 

Face aos diversos significados que a noção de cultura tem adquirido 

recentemente, como encontrar uma definição uniforme que nos permita dizer em que 

consiste, uma vez que o termo ‘cultura’, de acordo com a sua conceção espácio-

temporal e, até mesmo, ideológica, pode obter diversas aceções? A questão com que nos 

deparamos no momento é a de saber se é possível uma definição uniforme e absoluta da 

noção de cultura. Obviamente que não é possível, pois a própria forma como colocamos 

a questão nos aponta a evidência dessa impossibilidade. Ora, se a cultura não é igual 

para todos, como nos podemos entender neste universo de infinitas possibilidades 

conceptuais? Que soluções podemos encontrar para esta amálgama que se constrói em 

torno da noção de cultura? 

Na reflexão sobre a questão da cultura, o que nos surge em primeiro lugar é a 

sua definição como aquilo que nos distingue como seres dotados de razão. Isto é, a 
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cultura é, em primeiro lugar, um fator de identificação do ser humano. Cada indivíduo 

tem pelo menos uma cultura com a qual se identifica e que constitui aquilo que ele 

próprio é. Sendo a primeira instância de identificação do humano, é aquilo que nos 

permite diferenciar sociedades, grupos ou comunidades. Assim, a cultura não pode 

existir sem a sociedade e, do mesmo modo, nenhuma sociedade pode existir neste 

planeta sem esta primeira. Por outras palavras, “não existe nenhuma sociedade no 

mundo que não possua a sua própria cultura.” Por este motivo, “toda a cultura é 

socializada”. (Warnier 2002, 10-11; itálicos do autor). 

De um modo geral, a cultura tem a ver com questões simbólicas da vivência do 

ser humano e se reveste de componentes que englobam a língua, os hábitos e costumes, 

as crenças, o comportamento, etc. Podemos considerar que o ser humano, na sua 

totalidade, é um ser cultural ao admitirmos que a cultura “sendo oposto do instinto, é 

muitas vezes considerada como aquilo que distingue o homem do animal” (Pires 2004, 

35), uma vez que diz respeito “à ordem do ser” (Pires 2004, 42) e, portanto, àquilo que 

identifica o ser humano enquanto ser social. Mais do que identificá-lo como ser social, 

preserva em si toda a sua singularidade, uma vez que o identifica enquanto membro 

desta mesma sociedade e, assim, lhe confere um sentido.  

Por outro lado, o ser humano é um ser cultural porque é um ser relacional e a 

cultura é, sem dúvida, um dos elos fundamentais das relações humanas. O próprio 

conceito de Nação, a saber, “conjunto de indivíduos ligados pela mesma língua e por 

tradições, e aspirações comuns”
1 

pressupõe este elo que é a Cultura. Ou seja, os aspetos 

pelos quais os indivíduos se identificam e se consagram enquanto Nação possuem uma 

dimensão essencialmente cultural, sendo assim, para usar o conceito desenvolvido por 

Michel Foucault, “dispositivos” culturais. Portanto, a primeira conclusão a que 

                                                           
1
 Nação in Dicionário da Língua Portuguesa com Acordo Ortográfico. Porto: Porto Editora, 2003-2014. 

Consultado em  Fevereiro de 2013. URL: http://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/nação 
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chegamos é que a cultura constitui a identidade coletiva de um povo, pois integra em si 

estes dispositivos que o constituem enquanto membros integrantes de uma mesma 

Nação.  

Muitos autores consideram que o conceito de cultura está hoje em perigo: se, por 

um lado, pode ser muito abrangente a ponto de abarcar tudo, por outro, pode ser muito 

restrito, ao ponto de se aplicar ao menor pormenor de um determinado grupo. De acordo 

com a opinião de Orlando Vitorino, por exemplo, a cultura passou a ser um termo tão 

abrangente que se alargou “a todas as espécies de manifestações, ao reconhecimento das 

singularidades e características dos povos, ou simples etnias, mais primitivas, aos 

costumes mais rudimentares” (Vitorino 1992, 17).  

Etimologicamente, a cultura deriva da relação direta que o homem tem com a 

terra, isto é, com o mundo agrário. É, portanto, “um conceito que deriva da natureza” 

(Eagleton 2003, 11), propondo assim uma dialética entre a capacidade humana de 

manipulação e a própria natureza. Isto é, tendo em conta as raízes da noção de cultura, 

esta “pressupõe a existência de uma natureza ou matéria-prima para além de nós 

próprios; mas tem também uma dimensão ‘construtiva’, uma vez que esta matéria-prima 

tem de ser trabalhada até ser-lhe conferida uma forma humana com significado” 

(Eagleton 2003, 13). Esta afirmação pressupõe, em primeiro lugar, que quando falamos 

em cultura não estamos assim tão longe do que nos constitui por natureza, isto é, a 

cultura e a natureza estão interligadas desde a sua origem. 

Portanto, a primeira menção à questão da cultura é a sua relação originária com a 

natureza. Terry Eagleton aponta, em primeiro lugar, para o facto de que cultura e 

natureza são antónimos e mostra como ambas são palavras muito complexas. Segundo o 

autor, a segunda aponta para uma espécie de continuidade entre nós e o que nos rodeia, 

enquanto a primeira acentua as diferenças. No entanto, reconhecendo a derivação 

etimológica da cultura em relação à natureza, mostra como cultura deixa de ser uma 
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atividade para designar uma entidade, por um lado, e até uma abstração, por outro 

(Eagleton 2003, 12). Porque cultivar significa preparar e desenvolver de forma 

persistente, é possível afirmar que a cultura passou a ter também uma função orgânica, 

isto é, passou a significar o cultivo do próprio homem através da sua formação 

intelectual, através da mudança comportamental. Ora, esta questão formulada desta 

maneira leva-nos a crer que o domínio da cultura parece ser o “estado de natureza” do 

ser humano. Assim como aquilo que comemos é assimilado pelo organismo e 

transforma-se em nós próprios, aquilo que adquirimos através da cultura é como uma 

componente secundária do organismo humano que também é digerido e processado em 

nós. Desta feita, consideramos que cultura tem uma dimensão orgânica, na medida em 

que alimenta o homem e constitui o fator da sua sobrevivência e relação, de si para si e 

com o meio que o rodeia. Além disso, a cultura é um conceito que indica também uma 

forma de vida e não deve ser tida como um bem adquirido. Deste modo, deve ser 

trabalhado à medida que se vai encaixando nos diversos contextos. 

Deste modo, a palavra tem um significado que sugere uma espécie de diálogo 

entre a criação (natureza) e a criatura (o homem), “aquilo que fazemos ao mundo e 

aquilo que o mundo nos faz” (Eagleton 2003, 13). O autor aponta, assim, para a 

dimensão fenomenológica da cultura, desconstruindo a oposição entre natureza e cultura 

e mostrando como esta última age sobre a primeira transformando-a nela mesma. Ou 

seja, o estado cultural do ser humano é, ele mesmo, a sua própria natureza. Nas palavras 

do autor, “os meios culturais que utilizamos para transformar a natureza, derivam, por 

sua vez, também dessa mesma natureza” (Ibidem). Este aspeto pode ser entendido sob 

dois pontos de vista: o primeiro prende-se com a questão da utilização da matéria-prima 

para a construção de bens culturais, isto é, a própria natureza nos fornece aquilo que 

precisamos para a produção cultural; o segundo aspeto é a questão da criatividade, isto 

é, o ser humano recorre ao que há de mais natural em si (a sua capacidade de criar) para 

produzir cultura. Etimologicamente, a cultura deriva da relação direta que o homem tem 
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com a terra, isto é, com o mundo agrário. É, portanto, “um conceito que deriva da 

natureza” (Eagleton 2003, 11), propondo assim uma dialética entre a capacidade 

humana de manipulação e a própria natureza. Isto é, tendo em conta as raízes da noção 

de cultura, esta “pressupõe a existência de uma natureza ou matéria-prima para além de 

nós próprios; mas tem também uma dimensão ‘construtiva’, uma vez que esta matéria-

prima tem de ser trabalhada até ser-lhe conferida uma forma humana com significado” 

(Eagleton 2003, 13). Esta afirmação pressupõe, em primeiro lugar, que quando falamos 

em cultura não estamos assim tão longe do que nos constitui por natureza, isto é, a 

cultura e a natureza estão interligadas desde a sua origem. 

Portanto, a primeira menção à questão da cultura é a sua relação originária com a 

natureza. Terry Eagleton aponta, em primeiro lugar, para o facto de que cultura e 

natureza são antónimos e mostra como ambas são palavras muito complexas. Segundo o 

autor, a segunda aponta para uma espécie de continuidade entre nós e o que nos rodeia, 

enquanto a primeira acentua as diferenças. No entanto, reconhecendo a derivação 

etimológica da cultura em relação à natureza, mostra como cultura deixa de ser uma 

atividade para designar uma entidade, por um lado, e até uma abstração, por outro 

(Eagleton 2003, 12). Porque cultivar significa preparar e desenvolver de forma 

persistente, é possível afirmar que a cultura passou a ter também uma função orgânica, 

isto é, passou a significar o cultivo do próprio homem através da sua formação 

intelectual, através da mudança comportamental. Ora, esta questão formulada desta 

maneira leva-nos a crer que o domínio da cultura parece ser o “estado de natureza” do 

ser humano. Assim como aquilo que comemos é assimilado pelo organismo e 

transforma-se em nós próprios, aquilo que adquirimos através da cultura é como uma 

componente secundária do organismo humano que também é digerido e processado em 

nós. Desta feita, consideramos que cultura tem uma dimensão orgânica, na medida em 

que alimenta o homem e constitui o fator da sua sobrevivência e relação, de si para si e 

com o meio que o rodeia. Além disso, a cultura é um conceito que indica também uma 
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forma de vida e não deve ser tida como um bem adquirido. Deste modo, deve ser 

trabalhado à medida que se vai encaixando nos diversos contextos. 

Deste modo, a palavra tem um significado que sugere uma espécie de diálogo 

entre a criação (natureza) e a criatura (o homem), “aquilo que fazemos ao mundo e 

aquilo que o mundo nos faz” (Eagleton 2003, 13). O autor aponta, assim, para a 

dimensão fenomenológica da cultura, desconstruindo a oposição entre natureza e cultura 

e mostrando como esta última age sobre a primeira transformando-a nela mesma. Ou 

seja, o estado cultural do ser humano é, ele mesmo, a sua própria natureza. Nas palavras 

do autor, “os meios culturais que utilizamos para transformar a natureza, derivam, por 

sua vez, também dessa mesma natureza” (Ibidem). Este aspeto pode ser entendido sob 

dois pontos de vista: o primeiro prende-se com a questão da utilização da matéria-prima 

para a construção de bens culturais, isto é, a própria natureza nos fornece aquilo que 

precisamos para a produção cultural; o segundo aspeto é a questão da criatividade, isto 

é, o ser humano recorre ao que há de mais natural em si (a sua capacidade de criar) para 

produzir cultura. Por criatividade entendemos o processo de criação que deriva da 

aptidão própria do ser humano (Costa 2007, 124). Importa esclarecer que cultura 

entendida sob este segundo aspeto significa, nas palavras de Ana Pires, correspondência 

a um “desenvolvimento intelectual e a um refinamento de atitudes” (Pires 2004, 35), ou 

seja, que não tem apenas que ver com hábitos humanos puramente primitivos.  

A questão cultural deixou de ter apenas uma ligação com a natureza exterior ao 

ser humano. Neste sentido, falar em cultura significa cultivar a própria mente, sobretudo 

através da educação, e com isso, a postura e o comportamento do indivíduo perante os 

outros. Assim, podemos considerar que o fenómeno cultural tem uma dimensão social e 

ética, na medida em que define a maneira como uma sociedade deve ser e, 

consequentemente, a forma como os indivíduos, membros desta sociedade, se devem 

moldar, para se sentirem parte desta ou para serem aceites por ela. 
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Como vimos, é frequente opor-se cultura e natureza. No entanto, o conceito de 

cultura pressupõe que o estado cultural é natural no ser humano, pois revela o que há de 

mais próximo da sua natureza: a necessidade de se relacionar e, consequentemente, 

encontrar traços que o identifiquem enquanto membro deste ou daquele grupo, a sua 

necessidade de criar símbolos e de procurar um sentido. Este é o segundo aspeto a 

apontar na relação entre cultura e natureza. Muitos autores consideram que a 

complexidade da sociedade humana e da sua relação com o sistema cultural revela a 

própria complexidade do seu ponto de vista e da sua forma de olhar o mundo. Harry 

Shapiro julga que o estado cultural constitui uma questão vital do próprio ser humano 

ao ponto de defender que existe uma dimensão biológica nesta relação, porque, diz ele, 

“a capacidade cultural do homem é consequência da complexidade e plasticidade do seu 

sistema nervoso” (Shapiro 1982, 221). Em oposição a isso, Stephen Jay Gould aponta 

para a diferença entre a transformação cultural e a biológica. O autor defende que a 

transformação cultural da humanidade é “profundamente diferente da transformação 

biológica”, apontando assim para o perigo de se as confundir. O seu argumento é que 

toda a transformação civilizacional da humanidade foi conseguida sem qualquer 

intervenção biológica, mas somente através da “evolução cultural”. Além disso, 

segundo o autor, este processo tem a ver apenas com a evolução cultural porque esta 

“não implica qualquer transformação corpórea” (Gould 2000, 66-67). 

 

 

1.1. Cultura, Identidade e Poder 

 

A questão da identidade é muito complexa e remete-nos para questões 

diversificadas que têm as suas próprias dificuldades e problemáticas. Importa, por isso, 

advertir para o facto de que o que nos interessa neste capítulo, isto é, a questão sobre a 
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qual nos debruçaremos é a identidade cultural, com as suas próprias complexidades e os 

seus problemas, inclusive a sua própria negação. O principal postulado que temos 

quando nos referimos à questão da identidade é que não é possível falar da identidade 

sem antes ter em conta a diferença, porque de certa forma “a identidade só pode ser 

garantida à custa da diferença” (Soares 2001, 17). Isto é, a minha identidade é posta em 

evidência na minha relação com o outro que é diferente de mim, apesar e tudo o que 

temos em comum. E a questão que aqui está em causa é justamente a diferença cultural, 

que está em confronto latente com a identidade cultural.  

Para além disso, aquilo com que estamos em contacto direto, seja qual for o 

objeto do nosso estudo, são, antes de mais nada, as diferenças, que permitir-nos-ão um 

distanciamento em relação ao que pretendemos. Como afirma Maria Luísa Couto 

Soares, “para trás das diferenças procura-se, tendencialmente, uma identidade absoluta, 

que escapa, no entanto, a tornar-se presente, porque o que se apresenta sempre se dá a 

conhecer como diferença” (Soares 2001, 15. Itálicos do autor). Ora, como abordar esta 

questão da diferença cultural? Antes de abordarmos a questão da identidade cultural 

numa sociedade, partiremos do indivíduo para a sociedade. O facto é que cada indivíduo 

tem as suas singularidades. Isto é, apesar de os indivíduos se identificarem com uma 

mesma cultura, a sua adesão a essa cultura faz-se de forma isolada e sob moldes 

particulares. O mesmo se dá em relação às diferentes culturas porque as sociedades as 

assimilam de formas diferentes e vivem uns aspetos culturais mais do que outros.  

Por conseguinte, a identidade cultural, de acordo com o proposto por Jean-Pierre 

Warnier, consiste num “conjunto de repertórios de ação, de língua e de cultura que 

permitem a um indivíduo reconhecer a sua dependência de um certo grupo social e de se 

identificar com ele” (Warnier 2002, 12). Ao analisarmos esta definição proposta por 

Warnier, reparamos que este põe a tónica na questão da identificação e não da 

identidade. O autor admite esta posição quando refere que “é, sem dúvida, mais 
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pertinente falar de identificação do que de identidade, e que a identificação é contextual 

e flutuante. No quadro da mundialização da cultura, um mesmo indivíduo pode assumir 

múltiplas identificações que mobilizem diferentes elementos de língua, de cultura, de 

religião em função do contexto” (Warnier 2002, 12-13. Itálicos do autor).  

Ora, a própria identidade do indivíduo também é instável, ou melhor, está em 

constante construção. Isto é, a identificação pode conduzir à identidade, mas nunca 

suprimi-la. Trata-se de um processo mediante o qual ele se vai apoiando em 

determinados aspetos com os quais se identifica, construindo assim a sua identidade. 

Como defende Ricardo Vieira, “somos identidades em trânsito, em gerúndio” (Vieira 

2009, 13). Assim como a identidade dos indivíduos é um processo, a das comunidades e 

sociedades também são processos em constante construção. Voltamos à velha discussão 

que opunha Parménides e Heraclito, porque o ser é uma construção e o não ser também 

faz parte daquilo que é ou que está a ser. Podemos considerar mesmo que faz parte do 

ser humano esta constante busca da sua identidade, que não deve ser negligenciada, 

porque é disso que somos constituídos. Por conseguinte, o próprio Warnier admite que 

esta questão está ligada a aspetos intrínsecos ao ser humano, relacionando-o com o meio 

no qual se integra ou está já integrado. 

Além disso, é consensual opor diferença à identidade e não à identificação. A 

aplicação do verbo “ser” é determinante para o que aqui está em causa, isto porque um 

natural de São Tomé e Príncipe, por exemplo, não diz que se identifica com o país nem 

com os seus habitantes, mas que é são-tomense. Assim como eu ‘sou’ um cosmopolita 

significa que eu sou um cidadão do mundo porque me entendo como tal. Com efeito, 

falar em identificação em vez de identidade é uma forma imprópria de ver a questão 

social e cultural, e demasiado abrangente e impessoal.  

Também faz parte da nossa identidade a nossa relação com o outro, uma vez que 

não somos seres isolados. Por esta razão, podemos falar em identidade coletiva, 
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identidade nacional, identidade cultural, ou outras. Acerca deste caráter unificador da 

cultura, o autor afirma que “a cultura, a tradição e os processos de identificação 

executam uma função de bússola ou de orientação”, na medida em que a cultura tem 

uma capacidade de estabelecer “relações significativas entre elementos mais próximos: 

indivíduos, instituições, acontecimentos” (Warnier 2002, 14).  

A identidade implica a diferença em relação a outras coisas e está sempre ligada 

à conceção de um sujeito unificado. Ao reconhecer essa dimensão, Vieira acrescenta 

que tal acontece no “processo de interação onde o indivíduo percorre o caminho entre o 

nós e o outro que vai descobrindo no dia a dia. O indivíduo acede à consciência de si 

por diferenciação dos outros e assimilando partes da identidade do grupo que designa e 

identifica como seu” (Vieira 2009, 15). Mesmo assim, a identidade pode compreender-

se de forma mais rigorosa, por exemplo, na movimentação do nosso corpo, em que 

sucessivamente, graças à participação de todos os órgãos corporais que tenham ligações 

estabelecidas entre si, e depois considerando-se como sendo a mesma movimentação 

que, em conjunto e por causa das suas funções particulares, dão vida ao ser humano. 

Aliás, o simples facto de termos nascido no seio de uma comunidade confere-nos esta 

identidade e pertença.  

Contudo, o deslocamento dos seus elementos, isto é, dos indivíduos de cada 

comunidade ou sociedade, constitui um caráter fluido e móvel, na medida em que deixa 

de ser apenas um indivíduo que pertence a uma determinada comunidade para pertencer 

a outra, com traços muito marcados ou não, da anterior comunidade. Por isso, é possível 

identificar-se com referências culturais distintas, em que a afirmação ou repressão de 

determinadas características identitárias das diversas culturas passam por uma escolha 

política, mas sobretudo emocional. Estes diversificados processos de identificação têm 

redefinido o sujeito contemporâneo. A construção da identidade, diz Vieira, consiste 

“em dar um significado consciente e coerente à própria existência, integrando as suas 
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experiências passadas e presentes, com o fim de dar um sentido ao futuro. Trata-se de 

uma incessante definição de si próprio” (Vieira 2009, 44). Esta definição não se aplica 

apenas aos indivíduos, mas também às sociedades, uma vez que estão também em 

constante construção. 

A globalização, principalmente através da compressão de distâncias e escalas 

temporais, tem contribuído para a contestação da centralidade das identidades nacionais. 

Há, por outro lado, um movimento de reforço destas identidades nacionais e das 

identidades locais. Assim como a cultura não é algo que se paralisa ao longo do tempo, 

a própria identidade também vai alterando, consoante o contexto em que nos inserimos. 

No fundo, tanto o indivíduo como a própria sociedade se vão construindo. Ricardo 

Vieira considera que o que constitui a essência da identidade é o seu caráter dinâmico, 

isto é, o facto de sermos “identidades em trânsito, em gerúndio” (Vieira 2009, 13). 

Trata-se, portanto, de um processo, “um projeto que se constrói no presente enquanto se 

antecipa um futuro inevitavelmente ancorado no passado” (Vieira 2009, 14). Neste 

contexto de adaptação e construção, está a consciência de que as culturas não são 

fechadas em si mesmas porque coexistem com outras culturas. 

Como vimos, não nos referimos à cultura de forma separada daquilo que a 

rodeia, pois é uma entidade em constante mutação e que acompanha o desenvolvimento, 

ou melhor, a evolução das sociedades, procurando se reintegrar nesta nova forma de 

relacionamento entre os indivíduos, as comunidades e os países. O que se tem 

verificado é que todas as sociedades têm uma identidade que se tem alterado por 

diversos motivos: interação com outras culturas (a interculturalidade), os processos 

migratórios, a colonização, a coexistência de diversas religiões, etc. Assim, a 

multiculturalidade é definida como a “coexistência das culturas dos diversos grupos 

étnicos no contexto de uma sociedade” (Pereira 2004, 23). Em muitos casos, nesta 

forma de se lidar com a diversidade, “os indivíduos pertencentes às minorias adquirem 
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os traços culturais do grupo dominante, ainda que isso exija o afastamento da cultura 

materna” (Pereira 2004, 21). Como forma de resolver as consequências da pluralidade 

cultural e da multiculturalidade, faz parte das opções do Estado um reconhecimento 

desta situação e a implementação de políticas de integração que vão ao encontro das 

necessidades das diversas comunidades e da sua relação umas com as outras. 

Assim, a cultura é também um fator de identidade social e se faz representar por 

diversos dispositivos que permitem a viabilidade desta identificação. No caso de se 

tratar da identidade de uma certa Nação, esses dispositivos são, nomeadamente, a sua 

história, a bandeira nacional, o hino nacional, alguns traços assentes na tradição, como 

os contos, o estilo de vida, entre outros. Há várias conexões muito estreitas entre as 

noções de cultura e sociedade, uma vez que a vivência cultural só se dá na relação com 

o outro. 

Falar de identidade é falar daquilo que nos define enquanto pessoas ou enquanto 

membros de um determinado grupo. E quando falamos de identidade cultural nacional, 

o que é posto em evidência é a noção de que “é uma cultura própria que define uma 

nação e lhe dá fundamento” (Soveral 1993, 108), porque os membros constituintes desta 

nação reconhecem nela alguns traços que os definem. Eduardo Soveral acrescenta na 

sua reflexão que “efetivamente, uma etnia não é só um agregado biologicamente unido 

por laços consanguíneos, mas um povo que tem uma história própria, uma língua 

comum, uma idêntica visão do mundo (que se impõe, dialeticamente, mesmo àqueles 

que a repudiam), uma sensibilidade axiológica e um estilo peculiares, uma profunda 

solidariedade nas horas de perigo, uma aliança tácita em relação ao futuro, uma mesma 

consciência coletiva, um povo que respira, enfim, uma ideosfera que lhe pertence e a 

que pertence” (Ibidem).  

Tanto a cultura como todos os outros critérios representativos da vivência 

humana moldam o próprio comportamento do homem e a sua postura perante a 
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sociedade. Porque o comportamento tem uma “função social”, a cultura também 

encontra neste uma forma de se impor, de tal modo que, segundo Harry Shapiro, ela 

constitui “a soma total, integrada, das características de comportamento aprendido que 

são manifestadas pelos membros de uma sociedade” (Shapiro 1982, 221). Por sociedade 

entendemos, neste contexto, uma estrutura que “possui sua cultura própria e 

característica”, de maneira que os comportamentos dos seus membros diferem sob 

aspetos importantes, do comportamento de qualquer outra sociedade (Shapiro 1982, 

219). Estamos a relacionar os processos culturais com a sociedade humana de modo a 

advertir para o facto de que a ‘vida social’ não é uma determinação unicamente 

atribuída ao ser humano. Shapiro reconhece que um dos aspetos que constituem a 

sociedade humana são os processos culturais, pois os outros animais também têm uma 

sociedade organizada. É o caso das formigas ou das abelhas, cuja complexidade da 

estrutura social é conhecida por todos, com as suas funções, divisões e hierarquias. 

A conjuntura de variações culturais entre seres humanos está relacionada com os 

diferentes tipos de indivíduos e de sociedades. Neste contexto, Clarke afirma que “em 

virtude do seu legado cultural, o homem afastou-se do animal, mas tornou-se 

estreitamente dependente dos outros homens. Para que ele se converta realmente num 

homem, é indispensável que viva a sua existência social no meio dos seus, sob a 

influência de todos os estímulos que lhe fornecem a sua família e a sua tribo” (Clarke 

1995, 28). 

De acordo com a “Declaração Universal Sobre a Diversidade Cultural” 

(UNESCO 2002), a cultura “deve ser considerada como o conjunto dos traços 

distintivos espirituais e materiais, intelectuais e afetivos que caracterizam uma 

sociedade ou um grupo social e que abrange, além das artes e das letras, os modos de 
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vida, as maneiras de viver juntos, os sistemas de valores, as tradições e as crenças.”
2
 

Esta é uma das principais definições que nos interessa: a de cultura como um fator de 

identidade e coesão social que se manifesta através de diversos aspetos intrínsecos de 

uma dada sociedade. No entanto, se formos verificar, a cultura não é só uma questão de 

unidade e coesão social, mas é também, desde sempre, um motivo de inúmeras 

divergências e até conflitos. 

A cultura é um valor universal do ser humano, na medida em que é transversal a 

todas as sociedades, apesar de adquirir contornos diferentes em cada uma delas. Por 

outro lado, este caráter universal é-lhe conferido nos nossos dias pelo próprio estatuto 

do homem como “espírito universal” (Antunes 1999, 46). Eagleton defende que a 

cultura tem uma forte e irónica relação com o seu meio, na medida em que, se por um 

lado necessita de um enquadramento, isto é, de um contexto que a integre, localize e lhe 

dê sentido, por outro lado, ela acarreta sempre essa pretensão de universalidade, na 

medida em que transcende esse próprio meio. Isto quer dizer que a questão cultural diz 

respeito a coisas concretas como a vivência, o quotidiano de cada ser humano, tanto 

individual como comunitário e social (Eagleton 2003, 75). E embora seja em moldes 

diferentes e sobre questões diferentes, parece que a cultura requer uma síntese, isto é, 

“simboliza uma ligação entre uma civilização concreta e a humanidade universal” 

(Ealgeton 2000, 76). 

Valor cultural é algo que pode ser atribuído unicamente ao homem, da mesma 

forma que a cultura, no seu sentido mais abrangente, está presente em toda a simbologia 

da vivência de cada ser humano. A cultura não tem uma componente meramente 

valorativa e abstrata: “a cultura é sempre concreta” (Antunes 1999, 46. Itálicos do 

autor). 

                                                           
2
 "Declaração Universal Sobre a Diversidade Cultural." 2002. Preâmbulo. Consultado em 1 de Outubro, 

2011. http://unesdoc.unesco.org/images/0012/00127160por.pdf 
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Ou seja, os valores culturais são unicamente dados de acordo com os valores da 

vivência e dos valores do homem. Por esta razão, Terry Ealgleton afirma que “a questão 

essencial da Cultura é a ausência de caráter cultural: os seus valores não são os valores 

de qualquer forma de vida em particular, mas simplesmente os valores da vida humana 

enquanto tal” (Eagleton 2000, 75). Ora, o que quererá Eagleton significar com a 

expressão “ausência de caráter cultural”? Deve-se ao facto de a cultura estar já presente 

na forma como o homem se relaciona, cria os seus valores e atribui significado ao que o 

rodeia. Tudo isso pressupõe uma forma de olhar e interpretar o mundo que já vem 

carregado de um potencial histórico. O que aqui está em causa é a questão da 

historicidade, da qual a cultura não se encontra livre e isolada. Tal como vimos, a 

cultura não é abstrata nem deslocada e, como tal, tem um caráter pragmático. Assim, 

não se pode dizer que seja abstrata, uma vez que os seus valores nunca podem estar 

descontextualizados (de uma época ou de uma forma de vida), “os seus valores não 

prosperariam sem alguma forma de contexto local” (Ibidem). 

A discussão acerca das culturas e das suas atribuições, aquilo que Eagleton 

designa de “guerras culturais”, constitui um dos elementos fundamentais do poder nos 

nossos dias. Se, por um lado, é motivo de muitos conflitos a nível de instituições e 

mesmo entre países, a cultura também está na base de grandes decisões em termos de 

governação e de política, num sentido mais abrangente. Por outras palavras, a cultura 

não está hoje delimitada a uma sociedade de elite que possui esse monopólio, porque 

tudo o que é feito atualmente pode chegar a todos em iguais condições.  

Neste sentido, a questão que aqui estamos a debater não é aquilo que os grupos 

são, mas o que eles defendem, ou seja, a cultura tem a ver com representação, valor e 

significação, o que é como as ramificações de uma crença religiosa ou mesmo como a 

leitura de um livro: uma questão de interpretação e daquilo que ela representa. Assim 

sendo, a interpretação da cultura, tal como ela mesma, passa pelo crivo da ambiguidade 
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entre o universal e o particular, pois a sua ação pressupõe uma espécie de dupla 

codificação que permitirá analisá-la tendo em conta os seus próprios conteúdos e 

“simultaneamente, como algo diverso, como o produto de uma determinada civilização, 

mas também do espírito universal” (Eagleton 2003, 76). No entanto, como considera o 

sociólogo Alain Touraine, “no mundo em que vivemos, aquilo que conta não é o triunfo 

do universalismo abstrato mas a combinação de princípios universalistas e de tradições, 

ou antes, de memórias. Porque é a capacidade de combinar a operacionalidade e a 

memória cultural que constitui a identidade” (Touraine 2000, 346). 

Ana Laura Pires realça a componente simbólica e representativa da cultura, bem 

como a sua componente agregadora, pois afirma que “de um modo geral, a cultura 

refere-se aos componentes simbólicos e aprendidos do comportamento humano, tais 

como, a língua, a religião, os hábitos de vida e as convenções” (Pires 2004, 35). Vamos 

destacar dois aspetos fundamentais da questão cultural e que permite que esta tenha 

continuidade no tempo e a sua incorporação na vida social. Em primeiro lugar, a cultura 

é apreendida, é quase como que confiscada de tal modo se se apodera dela, moldando-a 

às necessidades e às aspirações da instituição que a adota. Por instituição entendemos 

grupos, organizações ou comunidades com estatuto próprio que existe de forma 

dependente ou independente da outra. Identificar-se com uma determinada cultura 

significa que esta teve de ser apreendida, desenvolvida e partilhada. Só assim é possível 

falar em identidade coletiva e na própria questão cultural, uma vez que não é individual, 

mas sim social ou institucional.  

Em segundo lugar, a questão cultural tem a ver com convenções. Na verdade, a 

forma de vida das pessoas tem, ela mesma, a ver com uma espécie de acordo entre as 

partes. Por esta razão, Bronislaw Malinowski defende que “toda a ação humana eficaz 

conduz a um comportamento organizado” (Malinowski 2009, 61). Um aspeto 

importante que temos de salvaguardar é que este aspeto convencional da cultura tem a 



Cultura e Desenvolvimento 
O Caso de São Tomé e Príncipe 

 
 
 

29 
 

 

 

  

 

ver com os objetivos dos membros da sociedade que a adota, isto é, a questão cultural 

pressupõe que os seus componentes se alicercem em “combinações de seres humanos 

agrupados em atividades orientadas para determinado objetivo” (Malinowski 2009, 66). 

O ser humano nunca se encontra isolado, pois, tal como defende Thomas Hobbes, o ser 

humano é movido por um insaciável instinto de sobrevivência e a sua relação com os 

outros seres humanos serve tão só para prolongar ao máximo essa mesma 

sobrevivência, uma vez que sem esta relação todos os seres humanos estariam à mercê 

da violência proveniente dos que os rodeiam. Deste modo, a cultura pode também ser 

vista como uma forma de exercer poder sobre os outros.  

As culturas que se transmitem pela tradição também têm um enraizamento fora 

de um mero espaço geograficamente situado, uma vez que através do fenómeno da 

globalização e dos processos migratórios, entre outros, as comunidades espalhadas pelo 

mundo têm também esta oportunidade de o fazer. Estas comunidades são “conhecidas 

como diáspora” (Warnier 2002, 11) e apesar do esforço em se transmitir a cultura de 

origem, esta faz-se sempre acompanhar de traços bem característicos da sociedade de 

acolhimento, de modo que umas culturas são afetadas por traços provenientes de outras 

culturas. 

A cultura integra em si questões que têm causado grande divergência e, por isso, 

têm fomentado um longo debate, a saber, a questão da identidade/diversidade e, 

consequentemente, a coesão social, a multiculturalidade e a interculturalidade, entre 

outras.  

Ora, apesar de destacarmos a definição de cultura proposta pela UNESCO, que 

põe a tónica nesta questão da identidade social, assente em diversos agentes de coesão 

social, temos noção de que a cultura, tal como a própria UNESCO reconhece, não é algo 

estanque, tanto pelo facto de as sociedades mudarem ao longo do tempo e no espaço, 

como também porque a cada momento surgem novas exigências, novos padrões de vida 
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e novos objetivos. Além disso, por causa das inúmeras alterações que se tem vindo a 

verificar atualmente, quer seja a globalização, quer seja as formas de mobilização das 

pessoas e sociedades inteiras, o que se tem verificado é uma constante miscigenação e 

uma crescente pluralidade cultural.  

Como afirma Anabela Pereira, “toda a cultura, para além de surgir da interação 

consciente e inconsciente com as outras, está em constante diálogo com as suas 

tradições e correntes de pensamento, o que significa que a sua origem e constituição é 

multicultural e a sua identidade é plural, fluida e aberta.” Diz ainda que “atualmente, 

mais do que nunca, as culturas são porosas e as influências externas são interpretadas e 

assimiladas de um modo próprio e autónomo, sem que a sua capacidade de 

autodeterminação seja posta em causa” (Pereira 2004, 67). Significa que as culturas 

estão em constante mutação, tanto no interior do seu próprio sistema, como na sua 

relação com outras culturas.  

Nesta perspetiva de multiculturalidade, o que é a cultura? Ou melhor, como 

compreender a questão cultural? Esta deve ser entendida como um projeto coletivo, um 

trabalho em constante transformação e que merece uma atenção de todos os grupos 

sociais, procurando buscar o que há de comum às diversas culturas predominantes, 

fazendo surgir novas formas culturais e de convivência (Pereira 2004, 27). Eagleton 

também defende que a cultura é um “complexo de valores, costumes, crenças e práticas 

que constituem a forma de vida de um grupo específico” (Eagleton 2003, 52). No 

entanto, estes valores são intrínsecos à forma de vida do homem e, por isso, requer uma 

constante construção e readaptação. A cultura é aqui vista como um processo de 

desenvolvimento pessoal e social, “uma dinâmica de relacionamento que o indivíduo 

tem com a sua realidade, de onde vêm os conteúdos formativos, ou seja, de formação 

para o processo educacional” (Trindade 2000, 17). A tónica é posta na questão do 

desenvolvimento, uma vez que a própria UNESCO acredita que a diversidade cultural 
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pode ser um fator de desenvolvimento, porque implica, em primeiro lugar, um respeito 

pela dignidade humana
3
 na pessoa do outro que é diferente de mim e uma aceitação de 

mim mesmo pelas características que possuo. Um dos principais meios que permitem a 

efetividade desta cláusula, o respeito pela dignidade na diversidade, é a educação. 

 

1.2. Da cultura de massas às Indústrias Culturais e Criativas 

A industrialização trouxe consigo uma nova conceção da sociedade bem como 

um novo olhar sobre a construção cultural. Em que consiste essa nova “ordem social”, 

para usar as palavras de Edward Shils, e que contributos fornece para perspetivar a 

cultura?  

O principal fundamento subjacente à massificação da sociedade é, como 

reconhece Daniel Bell, a reivindicação da igualdade. Esta, diz o autor, é a característica 

determinante da sociedade de massas: o facto das massas não aceitarem ser postas à 

margem dos acontecimentos e reivindicarem a sua presença e participação na definição 

dos valores e normas, no acesso às oportunidades e à cultura e na escolha e fruição dos 

frutos da sociedade, nomeadamente a participação na vida política, a oportunidade de se 

ter uma profissão, entre muitos outros aspetos. Tal se tornou possível “pelo surgir da 

produção e do consumo de massa, e pelo consequente nivelamento dos estilos de vida 

que contra distinguem as classes” (Bell 1962, 27). Por sua vez, Shils considera que a 

sociedade torna-se uma sociedade de massas porque “a massa da população foi 

incorporada na sociedade” (Shils 1960, 153. Itálicos do autor), de tal modo que o 

indivíduo passa a sentir-se parte integrante do conjunto, tendo-lhe um maior apego, 

sendo este apego aqui entendido como pertença ao grupo. 

                                                           
3
 "Declaração Universal Sobre a Diversidade Cultural." 2002.  art. 4. Consultado em 1 de Outubro, 2011. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/00127160por.pdf 
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Para situar da melhor forma esta nova forma de conceber a sociedade e a 

condição da cultura, Bell diz o seguinte: “a palavra cultura foi redefinida nos nossos 

dias, de tal modo que aquilo que certa vez indicou requinte moral e intelectual e gosto 

artístico, engloba hoje os códigos de conduta de um grupo ou de um povo; e 

analogamente também a ideia de sociedade, que certa vez designou um grupo de gente 

educada, de maneiras refinadas, foi ampliada por forma a compreender todos os 

indivíduos que constituem uma determinada unidade social” (Bell 1962, 26 e 27. 

Itálicos do autor). Estamos perante um alargamento da noção de cultura e da vivência da 

cultura a nível global, ou seja, a cultura deixa de ser uma questão de classes, deixa de 

estar apenas ligada às artes, enquanto aquilo que distingue um determinado grupo da 

sociedade, para abarcar todos os níveis de vivência em sociedade. Passa a dizer respeito 

aos indivíduos e à sua experiência em sociedade. A consideração das massas vem 

permitir maior variedade e diversidade, proporcionando assim um alargamento de 

horizontes em relação à vontade de conhecer e abarcar o mundo.  

A questão que se coloca neste momento consiste em estabelecer o lugar da 

cultura neste novo contexto social. A cultura de massas, designada por Dwight 

Macdonald como “massicultura”, implica a sua internacionalização e deixa de ser 

apenas regional ou local, adquirindo novos contornos, novas perspetivas e novos ideais. 

Dá lugar à preocupação com o lugar do espetador que passa a intervir também na 

construção do produto. O tradicional, que se baseia na continuidade, dá lugar ao 

moderno que preconiza a variedade, abrindo portas ao ideal contemporâneo do 

sincretismo (Bell 1962, 45). Mas este alargamento da cultura às massas tem implicações 

económicas, bem como implicações nas estratégias de divulgação dos bens culturais 

tendo em conta que se pretende atingir o vasto e diversificado público, surgindo ainda 

outras questões ligadas à criatividade e à legitimidade da produção massiva da arte e 

cultura. Outra problemática que se discute neste contexto é a do valor estético da obra 

de arte e o seu valor económico. 
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Muitos autores põem em causa o valor desta forma de produção artística para as 

massas e, assim, reivindicam a experiência estética única e irrepetível. Macdonald chega 

a afirmar que esta nova cultura “não oferece aos seus clientes nem uma catarse 

emocional nem uma experiência estética, porque estas coisas requerem esforço” 

(Macdonald 1960, 71). O autor reivindica o caráter pessoal na oferta artística e cultural, 

considerando que a industrialização da arte perde legitimidade, uma vez que não dispõe 

de critérios avaliadores e está completamente sujeita ao espetador. E afirma que “uma 

sociedade de massa, tal como uma multidão, está apenas em embrião e é incapaz de 

criar. Os átomos que a compõem não coexistem com base nas preferências ou nas 

tradições individuais e tão-pouco com base nos interesses, mas de modo puramente 

mecânico” (Macdonald 1960, 76). Neste sentido, o autor considera que o homem de 

massas não passa de uma invenção, uma “construção teórica” criada pela 

industrialização de modo a acentuar o seu isolamento, uma vez que não proporciona 

qualquer tipo de relação entre os indivíduos.  

Macdonald procura pôr a tónica na necessidade de relação direta entre os 

indivíduos, algo que estes deixarão de reconhecer com esta nova forma de se olhar para 

a sociedade. Diz ele: “os homens notam a necessidade de estar em contacto com os 

outros homens. O meio mais simples de lançar uma ponte sobre um tal abismo, ou 

melhor, para fingir que a lançam, consiste no sublinhar pesadamente a personalidade do 

artista; o indivíduo sepultado no público de massas pode estar em contacto com o 

indivíduo que está no artista, a partir do momento em que são ambos, ao fim e ao cabo, 

pessoas humanas” (Macdonald 1960, 93). 

A industrialização da cultura foi vista durante muito tempo como uma espécie de 

‘substância nociva’ para a cultura, porque a cultura deixaria de estar apenas ligada aos 

intelectuais, e a sua industrialização implicaria também um alargamento, ou melhor, 

uma massificação da cultura, de maneira que ela passa a ser ‘consumida’ por um maior 
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número de pessoas. Sublinho a palavra “consumo”, porque falar na industrialização da 

cultura é considerar que ela é um produto de consumo. Muitas críticas advêm do facto 

de a arte perder a sua “aura” e passar a ser uma mercadoria: “com a indústria cultural, a 

arte é inserida na esfera da indústria capitalista. Isto significa a produção em série e a 

comercialização dos bens culturais, ou seja, a transformação destes em mercadorias” 

(Lima 2007). Muitos autores começaram por considerar que a cultura de massas seria de 

baixa qualidade e pouco erudita. 

Tudo pela “alta” cultura, abaixo a industrialização da cultura. Toda a crítica 

existente em torno da cultura industrializada parece resumir-se na consideração feita por 

Lima de Freitas no Simpósio sobre Cultura e Indústria da Cultura, segundo a qual “a 

cultura, ou melhor, as culturas na sua pluralidade constituem um tesouro local, nacional 

e universal de tradições, de crenças, de idiossincrasias, de conceções do mundo, de 

sentimentos, de formas de comportamento e de conduta, e também de obras-primas de 

beleza. E é tudo isto, segundo parece, que corre o risco de desaparecer perante a 

invenção da Máquina Inteligente” (Freitas 1992, 178). Tendo percebido as alterações e 

implicações que a industrialização tinha na tradição e considerando todas as questões 

subjacentes ao conflito entre tradição e modernidade, Shils afirma que todas as 

sociedades estão sujeitas a contradições, de maneira que aquilo que é considerado 

tradicional, também passa pelo crivo da antinomia. Contribui para tal a disparidade das 

capacidades humanas e a própria natureza da criatividade. Assim, ele afirma 

categoricamente que “a criatividade modifica a tradição” (Shils 1961, 156). Assim, o 

autor faz alusão ao facto de que a cultura não é estática, estando sujeita a constantes 

alterações. 

Neste contexto, Jean-Pierre Warnier, ao proclamar a cultura como uma 

“totalidade complexa que compreende as capacidades e hábitos adquiridos pelo homem 

enquanto membro da sociedade”, defende que existem dois tipos de cultura: a cultura 
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antiga e a cultura industrial, que se distinguem pelo facto de a primeira ser transmitida 

pela tradição e estar “ligada a uma determinada sociedade, histórica e geograficamente 

situada”, enquanto a segunda se consagra na inovação e o seu propósito é de conquistar 

o mercado mundial, através da difusão dos seus produtos (Warnier 2002, 10).  

Alguns autores, entre eles encontra-se Orlando Vitorino, propõem três 

momentos em que se dá a entrada do produto cultural enquanto industrializado, isto é, 

em que se dá a intervenção direta da máquina na produção cultural: 

1. O cinema vem facilitar a compreensão da narrativa literária e dar a conhecer às 

“massas” essas mesmas narrativas. Nas palavras do autor português, “com a 

primeira vantagem, um romance como o D. Quixote ou a Guerra e a Paz, de 

demorada e, por vezes, esforçada leitura, é narrado em duas ou quatro horas de 

exibição e sem qualquer esforço para a inteligência do espectador de qualquer 

latitude, raça ou civilização, obtendo, portanto, uma divulgação à medida do 

globo” (Vitorino 1990, 18).  

2. A televisão marca o segundo momento da intervenção direta da máquina na 

cultura, momento em que se verifica um claro aperfeiçoamento da técnica em 

relação ao primeiro (o cinema). A respeito da introdução da televisão na 

sociedade, Bell considera que se trata do meio de comunicação de massas por 

excelência, na medida em que se apresenta como “o agente mais potente que se 

pode ter à disposição para alcançar, simultaneamente, o maior número possível 

de pessoas” (Bell 1962, 30).  

3. A informática aplicada ao ensino constitui o terceiro momento, cujo 

aperfeiçoamento da máquina é “vertiginoso” e marca o encerramento do 

processo da industrialização. Vitorino afirma que “se o processo tem início na 

distinção cartesiana do espírito e da matéria, com a informática a distinção 
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anula-se, mas subvertendo-se: em vez de ser o espírito a forma da matéria é a 

matéria a forma do espírito” (Vitorino 1990, 19). 

 

Em qualquer um destes momentos de introdução da máquina na cena cultural, 

Warnier mostra como os valores culturais industrializados são adulterados, 

empobrecidos e degradados (Warnier 2002, 18) dando a conhecer as contrapartidas que, 

segundo ele, estão já dadas na industrialização destes mesmos valores culturais. Assim, 

considera que “a industrialização esvaiu a cultura da vida que lhe é própria, dos valores 

que são a sua substância” (Warnier 2002, 20), fazendo desaparecer a singularidade 

“inerente à autenticidade, à existência viva e à produção criadora de uma obra de 

cultura”, para dar lugar à repetição, à regularidade e à uniformidade criadas pela 

indústria. 

A industrialização da cultura implicou também a sua institucionalização, como 

vimos. A perda da singularidade na questão cultural vem permitir a intervenção das 

instituições como “protetoras e promotoras” dos valores e produtos culturais, sendo o 

culminar desta institucionalização a intervenção do próprio Estado “o conjunto 

organizado das instituições”
 
(Warnier 2002, 21), que sendo uma “forma de organização 

política”, encerra em si uma “organização controlada do funcionamento da sociedade e, 

por esta lógica, dos indivíduos que a compõem” (Meneses 2012, 62).  

A questão da indústria cultural está também ligada à introdução dos artistas e 

dos agentes culturais no mercado de trabalho. Este é um dos temas que tem estado nas 

discussões relativas às atividades culturais bem como as suas componentes, 

nomeadamente as atividades criativas e a sua necessária relação com a economia 

criativa e a educação. Ora, a relação destes setores implica a criação de uma nova 

dinâmica de relacionamento entre os seus respetivos agentes, uma vez que passa a haver 

uma espécie de unificação do próprio mercado de trabalho. Esta nossa constatação vem 
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ao encontro das questões que orientaram o debate sobre os “Novos desafios à vida dos 

artistas e dos profissionais da cultura”, entre as quais queremos destacar a seguinte: 

“como é que a política cultural pode incentivar ou não o desenvolvimento destes 

mercados de trabalho?” 
4
 

As atividades culturais têm um papel fundamental no desenvolvimento 

económico, afirma Carmen Lúcia Lima. A autora acrescenta que “diante deste facto, 

vários países passaram a considerar a produção de bens culturais como uma importante 

área de investimentos públicos e privados”. Esta afirmação corrobora a opinião segundo 

a qual “a produção mercantil dos bens culturais, por lidar com o simbólico e a formação 

de identidade dos indivíduos e das nações, tem singularidades que não podem ser 

ignoradas, sobretudo pelo poder público” (Lima 2007).  

Assim, uma possível resposta a esta questão é por um lado esta dimensão da 

cultura muito ligada à economia, segundo a qual é necessário investir para lucrar. Ou 

seja, torna-se evidente o quanto as atividades e os produtos culturais se envolvem em 

processos de produção, distribuição e consumo. Por outro lado, outra possível resposta 

provém da intervenção dos governos e responsáveis estatais, através de subsídios, 

incentivos à investigação e ao investimento privado, entre outras medidas, tornando as 

atividades culturais num “pilar estratégico para o desenvolvimento” (Lima 2007). Além 

disso, as atividades culturais contribuem também para o aumento do emprego e a 

criação de novos valores, bem como dos próprios produtos culturais. A sua ligação com 

outros setores tais como o turismo e as tecnologias também evidenciam e contribuem 

para esta dinamização do próprio mercado.  

De acordo com Carmen Lúcia Lima, a UNESCO foi a primeira instituição a 

reconhecer o significativo impacto e importância da dimensão económica da cultura. 

                                                           
4
 Vera Borges e Pedro Costa, Criatividade e instituições: novos desafios à vida dos artistas e dos 

profissionais da cultura (Lisboa: Instituto de Ciências Sociais, 2012), pp. 22. 
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Surgindo na sequência da sua preocupação com a desigualdade de recursos entre o 

Norte e o Sul, desenvolve um estudo sobre as indústrias culturais, tendo destacado a sua 

relevância para a descentralização cultural, de modo que chega a conclusão de que é 

mesmo necessário integrar estas questões nas políticas culturais de cada país. O papel da 

UNESCO na proteção e defesa da questão da diversidade cultural tem sido fundamental 

para manter a questão da cultura como prioritária nas decisões e na agenda de cada país 

e enquanto objeto de cooperação.  

O conceito de indústrias culturais deixa de ser suficiente, nas últimas décadas do 

século XX, para abarcar todos os desafios gerados, tanto pela mudança na economia 

como pela globalização, de maneira que se tornou imperativo a introdução de um novo 

conceito que sustentasse as problemáticas em torno das indústrias da cultura. Assim, o 

setor cultural passou também a ser analisado e ‘trabalhado’ em conformidade com a 

questão da criatividade, dando assim lugar ao conceito de indústrias culturais e criativas.  

“Este procura incluir as atividades culturais tradicionais e, ao mesmo tempo, 

enfatizar o papel da arte e da cultura na promoção de inovação e crescimento 

económico” (Lima 2007). Carmen Lima acrescenta que nos últimos anos as indústrias 

criativas têm “se submetido a um processo de internacionalização e converteu-se em 

tema permanente associado aos interesses de curto prazo definidos pelas políticas 

governamentais de todo o mundo.” Assim sendo, atualmente registam uma elevada taxa 

de expansão, “contribuindo, assim, para o crescimento económico, para o aumento do 

comércio internacional e a geração de emprego” (Lima 2007).   

O setor criativo assume-se também como um setor que abarca as questões 

ligadas ao desenvolvimento local, tanto no que respeita à criação de emprego como em 

relação à criação de novos valores, a produtividade e a inovação, fazendo-se 

acompanhar de um grande impulso à competitividade. 
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Uma das preocupações que se vive em torno das indústrias da cultura é a questão 

da universalidade e, ao mesmo tempo, a uniformização da cultura, no sentido de que faz 

chegar o mesmo produto ao maior número possível de pessoas, isto é, às massas. E tal 

significa transpor a barreira das fronteiras para chegar o mais rapidamente possível e, 

nas mesmas condições, propícias à sua distribuição, a diversos países e comunidades, 

por mais diversificadas que sejam. Pessoas de todo o mundo vivem a mesma 

experiência sem precisarem de sair do lugar onde vivem. Apesar de tudo, o que se 

pretende é que seja uma mesma experiência por mais variados que sejam os contextos 

em que se apliquem. A questão que aqui se coloca é que o valor da cultura é dado na 

medida em que se torna mais universal, isto é, em que passa a ser aceite e consumida a 

nível global. 

Em suma, as indústrias da cultura passando a ser vistas como uma mais-valia, 

sobretudo porque têm uma expressão financeira, é algo em que vale a pena investir, 

porque é um impulso para a economia e, consequentemente, para o desenvolvimento de 

um local. Ao possibilitar o acesso a maior número de pessoas, as indústrias culturais 

contribuem para a visibilidade desse local a nível mundial, o que traz novos 

investimentos e a descoberta de novas possibilidades de interação. Além das indústrias 

culturais, o alargamento às indústrias criativas contribui para a economia da cultura.  

 Apesar de se reconhecer o importante papel das indústrias culturais e criativas 

(ICC), estas ainda são, como já vimos, relegadas em políticas culturais públicas. As 

indústrias culturais e criativas evidenciam o caráter transversal que a cultura tem vindo 

a assumir, na medida em que ela vai assumindo um papel importantíssimo na 

comunicação social, na música, na questão dos direitos de autor, no turismo, conferindo 

a todos um elo comum onde o simbólico se mistura com o que há de mais concreto na 

sociedade. A sua importância também advém do facto de se constituir como fator 

importante de competitividade comercial entre os países. (Yúdice 2004, 132). 
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2. Cultura e Desenvolvimento 
 

“Cultural and human dimensions must mobilize and guide our 

joint actions for development, peace and stability.” 

Fadila Laanan 

A referência ao desenvolvimento no domínio cultural parece tautológico, uma 

vez que é sempre o desenvolvimento o que se pretende. Desenvolvimento implica 

mudança positiva, evolução e progresso, pelo que tanto podemos falar em 

desenvolvimento de um determinado território, como no desenvolvimento económico, 

como no desenvolvimento de comunidades e projetos. Posto isto, resta-nos, em primeiro 

lugar, definir o que constitui o nosso objeto de estudo – o desenvolvimento – para que 

saibamos de que é que estamos a falar quando nos propusemos trabalhar o tema “cultura 

e desenvolvimento”. 

Quando nos referimos ao desenvolvimento, o primeiro critério que parece advir 

é o do desenvolvimento económico (Barroso 1996, 16). Ora, o que é posto à prova na 

bibliografia de referência sobre esta questão é a necessidade de se olhar para a mesma 

sob um novo prisma. Grande parte do problema desta abordagem ao desenvolvimento é 

que uma perspetiva estritamente económica do desenvolvimento pode contribuir para 

agravar, em grande medida, a situação vivida nos países considerados “politicamente 

frágeis” (Guimarães 2007), cuja repercussão das suas fragilidades dá-se a todos os 

níveis, sendo que o fator económico é apenas um ponto nos seus diversos problemas e 

desafios. Ou seja, uma abordagem ao desenvolvimento deve abarcar tanto quanto 

possível tudo o que diz respeito à vivência em sociedade, aos direitos humanos, às 

questões ecológicas, entre muitas outras, das quais faz parte a preocupação com os 

valores e as questões culturais. 
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Até meados do século XX, no lugar do desenvolvimento estava a ideia de 

progresso. O ideal do progresso era, sobretudo, relacionado com um desenvolvimento 

material, ou seja, com a riqueza adquirida pela alta sociedade. Ou seja, uma lógica 

muito ligada ao desenvolvimento económico. Imbuído pela ideia de modernidade, a 

questão de progresso veio convergir, no pós-guerra, num novo conceito que é o próprio 

desenvolvimento, marcando a divisão que hoje se conhece entre o desenvolvimento, o 

subdesenvolvimento, marcando assim a dependência dos países subdesenvolvidos em 

relação aos desenvolvidos. Alargou-se, assim, o leque do que se apresenta como 

desenvolvimento, dando a conhecer os limites de uma lógica do desenvolvimento 

estritamente económico e material. Esta é uma dependência sobretudo de ordem 

económica, sendo que os países subdesenvolvidos acabam muitas vezes por receber 

ajuda financeira para suprir as suas necessidades. 

Traçar as estratégias de desenvolvimento foi até há pouco uma tarefa penas 

atribuída ao Estado. No entanto, depois das guerras anticoloniais e com as 

independências, esta questão passou a ser encarada numa perspetiva internacional, ou 

seja, apresentaram-se soluções estratégicas de desenvolvimento através da cooperação 

entre os países, que muitas vezes estavam sujeitas à gestão de organizações 

internacionais como é o caso da ONU. A intervenção de entidades, como as ONGD
5
, 

acaba muitas vezes por não estar ligada diretamente a nenhuma entidade central, 

representativa do Estado. Faz-se através do envolvimento com as autoridades locais, 

como chefes das comunidades ou presidentes das associações aí existentes que, estando 

envolvidos nestes processos são chamados a participar na “consulta e na planificação 

das estratégias de desenvolvimento nacional, com possibilidade de recurso e 

                                                           
5
 As ONGD – Organizações Não Governamentais para o Desenvolvimento são instituições da sociedade 

civil constituídas por pessoas singulares ou coletivas de direito privado sem fins lucrativos, cujo objetivo 
é “a conceção, execução e apoio a programas e projetos de cooperação para o desenvolvimento, de 
assistência humanitária, de ajuda de emergência e de proteção e promoção dos direitos humanos.” 
(Fonte:http://www.instituto-camoes.pt/ongd/root/cooperacao/sociedade-
civil/ongd#sthash.1cPO2rYB.dpuf). Consultado em Dezembro de2014  
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financiamento”, estando também envolvidas na implementação destes programas de 

desenvolvimento (Guimarães 2007, 73).  

Muitos acordos têm sido feitos para a melhor planificação destes programas de 

desenvolvimento e têm sido também muitas as medidas e declarações assinadas pelos 

diversos países no sentido de dar corpo e consistência aos projetos, que se pretende que 

tenha em conta as particularidades e as necessidades de cada país e de todos ao mesmo 

tempo. Estes acordos têm, no seu quadro geral, a assunção de compromissos nas 

diversas componentes do desenvolvimento, quer políticas, quer económicas, quer 

ambientais, quer culturais, com uma maior ou menor envolvência das entidades não 

estatais. As Convenções de Lomé, estabelecidas entre os países ACP e a UE, refletiam a 

preocupação com as poucas oportunidades de participação de outros atores do 

desenvolvimento na planificação e implementação das políticas de desenvolvimento 

bem como os poucos recursos atribuídos (Guimarães 2007, 72). Por seu lado, o autor 

afirma a importância do Acordo de Cotonou na conciliação entre, por um lado, o papel 

de liderança dos governos centrais no processo de desenvolvimento e, por outro lado, a 

necessidade de uma melhor participação de outros atores. Mas, diz ele, “o Estado 

continuará a determinar, em larga medida, o uso a dar aos recursos disponíveis. Em 

princípio, será necessário que estes aprovem cada proposta de financiamento que seja 

introduzido pelos atores não estatais” (Guimarães 2007, 75). 

Resta-nos saber em que medida os métodos de participação entre as entidades 

internacionais e centrais são compatíveis com as necessidades dos chamados “países 

politicamente frágeis”, ou seja, dar uma resposta relevante tendo em conta as 

necessidades da população, tendo em conta o facto de que muitas vezes o problema 

passa por definir quem deverá ser envolvido, uma vez que grande parte da população se 

encontra completamente fora tanto dos planos como dos frutos da sua concretização. 

Assim sendo, como afirma Guimarães, “o resultado é, em geral, o processo de 
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descentralização corresponder à alocação de fundos à custa de um determinado grupo, 

passando a ajuda a assumir uma natureza política e a constituir mais uma fonte de 

instabilidade” (Guimarães 2007, 126). O problema que aqui está em causa é como criar 

formas e políticas próprias, de modo a evitar a marginalização de parte da população, o 

que se vem revelando quase impossível, uma vez que acaba por estar em causa 

interesses estritamente pessoais. A aplicação efetiva dos acordos e declarações 

internacionais não chega sequer a ser conhecida nestes países e, consequentemente, 

ficam aquém de serem cumpridos e realizados uma vez que acaba por haver pouca 

sensibilidade às reais necessidades locais, ou seja, a dificuldade reside em fazer um 

levantamento compreensivo das necessidades e perceber que o resultado a que se chega 

pode ser bem diferente dos objetivos originais traçados, exigindo um ajustamento e uma 

adaptação na intervenção.  

As parcerias entre a comunidade internacional e as entidades locais dos países 

recetores de ajuda surgem também para colmatar esta situação do pouco conhecimento 

de cada caso. Deste modo, a definição dos procedimentos de levantamento das 

necessidades e a implicação e ação direta nas estratégias de desenvolvimento acabam 

por ser responsabilidade desses países. No entanto, como a ajuda surge muitas vezes de 

forma monetária e a avaliação dos resultados acaba por ser pouco rigorosa por estar 

apenas centrada na execução financeira, acaba muitas vezes por acontecer a criação de 

“projetos fantasmas” para a justificação da quantia doada. Como afirma Marisa Costa
6
, 

em entrevista, “a questão não são só os projetos. Muitas vezes os projetos são criados 

com interesses pessoais. Então, pensa-se numa forma de ganhar dinheiro através de um 

projeto que nós sabemos que o impacto vai ser zero. Nós damos formações que sabemos 

que o impacto é zero. Nós fazemos seminários apenas para justificar as verbas que nos 

são enviadas pelos organismos internacionais, quando nós sabemos que o impacto vai 

ser 0,5” (ver Anexo A, doc. 9). 

                                                           
6
 Assessora para Educação, Cultura, Juventude e Desporto da Presidência da RDSTP. 
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Ora, esta forma de olhar para os problemas do desenvolvimento numa perspetiva 

global, como vimos, tem-se materializado através de acordos entre os países e 

instituições e através da assinatura de diversas declarações e convenções. Entre elas, 

encontra-se a Declaração dos Objetivos do Desenvolvimento do Milénio (ODM), fruto 

da Cimeira do Milénio realizada em Setembro de 2000, com a participação de chefes de 

Estado e de Governo de 191 países. Baseando-se em valores como a liberdade, a 

igualdade, a solidariedade, a tolerância, o respeito pela natureza e a responsabilidade 

comum, entre os seus objetivos figuram os seguintes: i) erradicar a pobreza extrema e a 

fome; ii) alcançar o ensino primário universal; iii) promover a igualdade de género e o 

empoderamento da mulher; iv) reduzir a mortalidade infantil; v) melhorar a saúde 

materna; vi) combater o HIV/SIDA, a malária e outras doenças; vii) garantir a 

sustentabilidade ambiental; viii) criar uma parceria mundial para o desenvolvimento. 

Ficou então decidido que 2015 seria a data limite para se alcançar esses objetivos. 

Ora, porquê enveredar pelos ODM nesta discussão acerca da dimensão cultural 

do desenvolvimento? O que nos interessa a abordagem aos ODM? A cultura tem vindo 

a ser considerada e abordada como elemento de importância fulcral nas políticas de 

desenvolvimento pela UNESCO. Pedro Güell e Stefano Pettinato (2004), sobre esta 

questão mostram que os ODM estão relacionados com a cultura na medida em que “os 

ODM são em si mesmos cultura, pelos seus conteúdos, finalidades e formas em que 

foram produzidos (especialmente desde a sua base conceptual, a Declaração do 

Milénio); os ODM dependem da cultura para poderem ser formulados, levados a cabo e 

alcançar os seus propósitos; tanto na sua forma discursiva como na sua implementação 

prática, os ODM produzem, reforçam e transformam a cultura”.
7
 Apesar de não 

                                                           
7
 Do original “los Objetivos de Desarrollo del Milenio están relacionados con la cultura de tres maneras: 

los ODM son en sí mismos cultura, por sus contenidos, finalidades y formas en que fueron producidos 

(especialmente desde su base conceptual, la Declaración del Milenio); los ODM dependen de la cultura 

para poder ser formulados, llevados a cabo y alcanzar sus propósitos; tanto en su forma discursiva como 

en su implementación práctica los ODM producen, refuerzan y transforman cultura.”, cf. GÜELL, Pedro 
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designarem especificamente a cultura como um dos seus propósitos, os ODM são 

utilizados como referência para o desenvolvimento em diversos países e têm claramente 

uma dimensão cultural. Como afirmam Güell e Pettinato, “os ODM como proposta e 

horizonte de ação são cultura. Em primeiro lugar, definem um horizonte de valor; a 

partir deste constroem uma definição da situação e estabelecem os atores, identidades e 

propósitos de ação”.
8
 A força dos ODM, e um dos seus grandes problemas, é o facto de 

estabelecer um prazo para se verificar efeitos sociais concretos e visíveis, que, no 

entanto, estão sujeitos a variadíssimas vicissitudes. Outra questão problemática da 

implementação dos ODM é a diferença dos diversos contextos para a sua 

implementação de acordo com os países que os adotarem como plano de ação para o 

desenvolvimento. Neste sentido, Güell e Pettinato defendem que os ODM podem ser 

vistos como um impulso para um novo “contrato cultural” do desenvolvimento, na 

medida em que deverá ser estabelecido entre os atores internos e externos dos 

programas de desenvolvimento. Estes defendem ainda que esta particularidade dos 

ODM não deve constituir um obstáculo, pois a sua não linearidade nos diferentes 

contextos não deve ser um entrave para a sua adoção. No entanto, Agustín Hatar aponta 

outro problema inerente a esta questão que é a dos efeitos físicos que não são 

propriamente visíveis quando se trata da cultura enquanto motor de desenvolvimento. 

Ele afirma que “um dos dilemas em incorporar a cultura como um ingrediente 

importante do desenvolvimento tem sido (…) observar os fatores físicos do 

                                                                                                                                                                          
e PETTINATO Stefano; Los ODM Vistos en el Campo de las Relaciones entre Cultura y Desarrollo, in 

La cooperación cultural para el desarrollo en el ámbito multilateral,Madrid: AECI, pp. 25 
8
 Do original “Los ODM como propuesta y horizonte de acción son cultura. En primer lugar, definen un 

horizonte de valor; a partir de él construyen una definición de la situación y establecen actores, 

identidades y propósitos de acción”, cf. GÜELL, Pedro e PETTINATO, Stefano; Los ODM Vistos en el 

Campo de las Relaciones entre Cultura y Desarrollo, in La cooperación cultural para el desarrollo en el 

ámbito multilateral,Madrid: AECI, pp. 38 
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desenvolvimento, que os economistas têm estado a reclamar durante anos”.
9
 Isto explica 

também a dificuldade em concretizar os ODM em cada país.  

Além disso, há outro problema quando se olha para o desenvolvimento à escala 

global que é o facto de, na maior parte das vezes, quando se pensa em programas de 

desenvolvimento para países carenciados tem-se sempre em conta os casos de sucesso 

dos países desenvolvidos. Em entrevista, sobre a questão dos ODM, Aires Menezes 

defende que “não constituem agenda dos países em desenvolvimento” (Ver Anexo A, 

doc. 8). A dificuldade reside no facto de não se prestar atenção às especificidades locais 

de cada país, perdendo-se de vista a sua riqueza e tudo o que se pode aproveitar e 

tornando ineficaz qualquer plano de desenvolvimento. 

Apesar destes problemas, os ODM apresentam-se como instrumento poderoso 

para se alcançar o desenvolvimento a nível global. No entanto, apesar dos planos 

traçados, o facto é que os ODM ainda se encontram muito longe de serem concretizados 

e é “cada vez mais difícil face à perspetiva da crise internacional que afronta o sistema 

capitalista mundial” (Menezes 2012, 132). No preâmbulo do Relatório sobre os ODM 

realizado em 2009, o Secretário Geral da ONU, Ban Ki-Moon, afirmou a este respeito o 

seguinte: “Fizemos progressos importantes nesse domínio e já obtivemos muitos êxitos 

que podem servir de base a futuras ações. Mas temos estado a avançar demasiado 

lentamente em direção à realização dos nossos objetivos. E, hoje, encontramo-nos 

perante uma crise económica mundial cujas repercussões ainda não se fizeram sentir 

inteiramente. A crise pode, pelo menos, desviar-nos do nosso rumo em várias áreas 

fundamentais, especialmente nos países em desenvolvimento. Na pior das hipóteses, 

                                                           
9
 Do original “Uno de los dilemas de incorporar la cultura como un ingrediente importante en el 

desarrollo ha sido, como anteriormente se ha expresado, observar los factores físicos de desarrollo que los 

economistas han estado predicando durante años”, Hatar, Agustín. "Los Nuevos Desafíos Para El 

Desarrollo Del Pensamiento: El Enigma Cultural." In Derechos Culturales Y Desarrollo Humano: 

Publicación De Textos Del Diálogo Del Forúm Universal De Las Culturas De Barcelona 2004. Madrid: 

Agencia Española De Cooperación Internacional, 2006. pp. 71 
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poderá impedir-nos de manter as nossas promessas, lançando mais milhões de pessoas 

para a pobreza, o que envolve o risco de agitação social e política. Este é um resultado 

que temos de evitar a todo o custo”.
10

 Vejamos o progresso dos ODM nos países da 

CPLP: 

  

                                                           
10

 Relatório sobre os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio 2009, ed. Instituto de Estudos para o 

Desenvolvimento (IED), URL: http://www.unric.org/html/portuguese/pdf/2009/Relatorio-ODM-

2009.pdf. pp.3. Consultado em Fevereiro de 2014 
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Quadro 1 – Avaliação do progresso dos ODM na CPLP (2012) 

Objetivos Angola Brasil Cabo 

Verde 

Guiné 

Bissau 

Moçambique Portugal  São 

Tomé e 

Príncipe 

Timor 

Leste 

ODM 1: 

Erradicar a 

pobreza absoluta 

e a fome  

        

ODM 2: Atingir 

a educação 

primária 

universal  

        

ODM 3: 

Promover 

igualdade de 

género e poder da 

mulher  

        

ODM 4: Reduzir 

mortalidade 

Infantil  

        

ODM 5: 

Melhorar a saúde 

da mae  

        

ODM 6: 

Combater o 

HIV/SIDA, 

malária e outras 

doenças  

        

ODM 7: Garantir 

sustentabilidade 

Ambiental  

        

Fonte: CPLP, Metas de Desenvolvimento do Milénio, Terceiro Relatório de Progresso 2012 

 

Alcançado No bom caminho          Com potencial Improvável  Pouca informação 

h

t

t

p

:

/

/

w

w

w

.

u

n

r

i

c

.

o

r

g

/

h

t

m

l

/

p

o

r

t

u

g

u

e

s

e

/

m

d

g

/

M

h

t

t

p

:

/

/

w

w

w

.

u

n

r

i

c

.

o

r

g

/

h

t

m

l

/

p

o

r

t

u

g

u

e

s

e

/

m

d

g

/

M

h

t

t

p

:

/

/

w

w

w

.

u

n

r

i

c

.

o

r

g

/

h

t

m

l

/

p

o

r

t

u

g

u

e

s

e

/

m

d

g

/

M

h

t

t

p

:

/

/

w

w

w

.

u

n

r

i

c

.

o

r

g

/

h

t

m

l

/

p

o

r

t

u

g

u

e

s

e

/

m

d

g

/

M

h

t

t

p

:

/

/

w

w

w

.

u

n

r

i

c

.

o

r

g

/

h

t

m

l

/

p

o

r

t

u

g

u

e

s

e

/

m

d

g

/

M

h

t

t

p

:

/

/

w

w

w

.

u

n

r

i

c

.

o

r

g

/

h

t

m

l

/

p

o

r

t

u

g

u

e

s

e

/

m

h

t

t

p

:

/

/

w

w

w

.

u

n

r

i

c

.

o

r

g

/

h

t

m

l

/

p

o

r

t

u

g

u

e

s

e

/

m

h

t

t

p

:

/

/

w

w

w

.

u

n

r

i

c

.

o

r

g

/

h

t

m

l

/

p

o

r

t

u

g

u

e

s

e

/

m

h

t

t

p

:

/

/

w

w

w

.

u

n

r

i

c

.

o

r

g

/

h

t

m

l

/

p

o

r

t

u

g

u

e

s

e

/

m

h

t

t

p

:

/

/

w

w

w

.

u

n

r

i

c

.

o

r

g

/

h

t

m

l

/

p

o

r

t

u

g

u

e

s

e

/

m

h

t

t

p

:

/

/

w

w

w

.

u

n

r

i

c

.

o

r

g

/

h

t

m

l

/

p

o

r

t

u

g

u

e

s

e

/

m

d

g

/

M

h

t

t

p

:

/

/

w

w

w

.

u

n

r

i

c

.

o

r

g

/

h

t

m

l

/

p

o

r

t

u

g

u

e

s

e

/

m

h

t

t

p

:

/

/

w

w

w

.

u

n

r

i

c

.

o

r

g

/

h

t

m

l

/

p

o

r

t

u

g

u

e

s

h

t

t

p

:

/

/

w

w

w

.

u

n

r

i

c

.

o

r

g

/

h

t

m

l

/

p

o

r

t

u

g

u

e

s

h

t

t

p

:

/

/

w

w

w

.

u

n

r

i

c

.

o

r

g

/

h

t

m

l

/

p

o

r

t

u

g

u

e

s

h

t

t

p

:

/

/

w

w

w

.

u

n

r

i

c

.

o

r

g

/

h

t

m

l

/

p

o

r

t

u

g

u

e

s

h

t

t

p

:

/

/

w

w

w

.

u

n

r

i

c

.

o

r

g

/

h

t

m

l

/

p

o

r

t

u

g

u

e

s

h

t

t

p

:

/

/

w

w

w

.

u

n

r

i

c

.

o

r

g

/

h

t

m

l

/

p

o

r

t

u

g

u

e

s

h

t

t

p

:

/

/

w

w

w

.

u

n

r

i

c

.

o

r

g

/

h

t

m

l

/

p

o

r

t

u

h

t

t

p

:

/

/

w

w

w

.

u

n

r

i

c

.

o

r

g

/

h

t

m

l

/

p

o

r

t

u

h

t

t

p

:

/

/

w

w

w

.

u

n

r

i

c

.

o

r

g

/

h

t

m

l

/

p

o

r

t

u

h

t

t

p

:

/

/

w

w

w

.

u

n

r

i

c

.

o

r

g

/

h

t

m

l

/

p

o

h

t

t

p

:

/

/

w

w

w

.

u

n

r

i

c

.

o

r

g

/

h

t

m

l

h

t

t

p

:

/

/

w

w

w

.

u

n

r

i

c

.

o

r

g

/

h

t

t

p

:

/

/

w

w

w

.

u

n

r

i

c

.

o

r

g

/

h

t

m

l

/

p

o

h

t

t

p

:

/

/

w

w

w

.

u

n

r

i

c

.

o

r

g

/

h

t

m

l

/

p

o

r

t

u

h

t

t

p

:

/

/

w

w

w

.

u

n

r

i

c

.

o

r

g

/

h

t

m

l

/

p

o

r

t

u

h

t

t

p

:

/

/

w

w

w

.

u

n

r

i

c

.

o

r

g

/

h

t

m

l

/

p

o

r

t

u

h

t

t

p

:

/

/

w

w

w

.

u

n

r

i

c

.

o

r

g

/

h

t

m

l

/

p

o

h

t

t

p

:

/

/

w

w

w

.

u

n

r

i

c

.

o

r

g

/

h

t

m

l

/

p

o

h

t

t

p

:

/

/

w

w

w

.

u

n

r

i

c

.

o

r

g

/

h

t

m

l

/

p

o

h

t

t

p

:

/

/

w

w

w

.

u

n

r

i

c

.

o

r

g

/

h

t

m

l

h

t

t

p

:

/

/

w

w

w

.

u

n

r

i

c

.

o

r

g

/

h

t

t

p

:

/

/

w

w

w

.

u

n

r

i

c

.

o

r

g

/

h

t

t

p

:

/

/

w

w

w

.

u

n

r

i

c

.

o

r

g

/

h

t

m

l

h

t

t

p

:

/

/

w

w

w

.

u

n

r

i

c

.

o

r

g

/

h

t

m

l

/

p

o

h

t

t

p

:

/

/

w

w

w

.

u

n

r

i

c

.

o

r

g

/

h

t

t

p

:

/

/

w

w

w

.

u

n

r

i

c

.

o

r

g

/

h

t

m

l

h

t

t

p

:

/

/

w

w

w

.

u

n

r

i

c

.

o

r

g

/

h

t

t

p

:

/

/

w

w

w

.

u

n

r

i

c

.

o

r

g

/

h

t

t

p

:

/

/

w

w

w

.

u

n

r

i

c

.

o

r

g

/

h

t

m

l

h

t

t

p

:

/

/

w

w

w

.

u

n

r

i

c

.

o

r

g

/

h

t

m

l

h

t

t

p

:

/

/

w

w

w

.

u

n

r

i

c

.

o

r

g

/

h

t

m

l

/

p

o

r

t

u

g

u

e

s

e

/

m

d

g

/

M

h

t

t

p

:

/

/

w

w

w

.

u

n

r

i

c

.

o

r

g

/

h

t

m

l

/

p

o

r

t

u

g

u

e

s

e

/

m

h

t

t

p

:

/

/

w

w

w

.

u

n

r

i

c

.

o

r

g

/

h

t

m

l

/

p

o

r

t

u

g

u

e

s

h

t

t

p

:

/

/

w

w

w

.

u

n

r

i

c

.

o

r

g

/

h

t

m

l

/

p

o

r

t

u

h

t

t

p

:

/

/

w

w

w

.

u

n

r

i

c

.

o

r

g

/

h

t

m

l

/

p

o

h

t

t

p

:

/

/

w

w

w

.

u

n

r

i

c

.

o

r

g

/

h

t

m

l

h

t

t

p

:

/

/

w

w

w

.

u

n

r

i

c

.

o

r

g

/

h

t

t

p

:

/

/

w

w

w

.

u

n

r

i

c

.

o

r

g

/

h

t

m

l

/

p

o

r

t

u

g

u

e

s

e

/

m

d

g

/

M

h

t

t

p

:

/

/

w

w

w

.

u

n

r

i

c

.

o

r

g

/

h

t

m

l

/

p

o

r

t

u

g

u

e

s

e

/

m

h

t

t

p

:

/

/

w

w

w

.

u

n

r

i

c

.

o

r

g

/

h

t

m

l

/

p

o

r

t

u

g

u

e

s

h

t

t

p

:

/

/

w

w

w

.

u

n

r

i

c

.

o

r

g

/

h

t

m

l

/

p

o

r

t

u

h

t

t

p

:

/

/

w

w

w

.

u

n

r

i

c

.

o

r

g

/

h

t

m

l

/

p

o

h

t

t

p

:

/

/

w

w

w

.

u

n

r

i

c

.

o

r

g

/

h

t

m

l

h

t

t

p

:

/

/

w

w

w

.

u

n

r

i

c

.

o

r

g

/

h

t

t

p

:

/

/

w

w

w

.

u

n

r

i

c

.

h

t

t

p

:

/

/

w

w

w

.

u

n

r

i

c

.

h

t

t

p

:

/

/

w

w

w

.

u

n

r

i

c

.

t

t

p

:

/

/

w

w

w

.

u

n

r

i

c

.

o

h

t

t

p

:

/

/

w

w

w

.

u

n

r

i

c

.



Cultura e Desenvolvimento 
O Caso de São Tomé e Príncipe 

 
 
 

49 
 

 

 

  

 

Quanto à questão das políticas públicas para o desenvolvimento, a preocupação 

política encontra o seu culminar histórico na “Agenda 21”. Para a realização deste 

documento “relativamente consensual”, segundo Aires Bruzaca de Menezes, 

contribuíram governos e instituições da sociedade de 179 países, num processo cujo 

culminar foi a Cimeira do Rio, realizada em 1992, no Rio de Janeiro. Menezes afirma 

que “embora pertinentes, as medidas contidas na Agenda 21 por serem globalizantes, 

chocam com as realidades específicas de cada Estado, sobretudo os mais pobres. Estes 

Estados se confrontam com carências consideráveis, quer de recursos financeiros quer 

de recursos humanos e instituições credíveis. Por isso, e devido ao facto de, em muitos 

deles, serem materializadas políticas pouco satisfatórias, não tem sido possível cumprir 

com os objetivos da Agenda 21 de forma mais conveniente. Em muitos casos, os 

objetivos da Agenda 21 são relegados para segundo plano.” (Menezes 2012, 110). Esta 

perspetiva internacionalista do desenvolvimento, digamos assim, deu lugar à definição 

de uma agenda política a nível nacional, que prestasse atenção às especificidades de 

cada país ou região. É a denominada Agenda Nacional para o Desenvolvimento (AND), 

cuja qualidade, defende Menezes, “é medida através da realização de ações e práticas 

públicas que contribuam para a construção de um Estado que, no futuro, deverá ser 

melhor do que é hoje, não só para os seus membros presentes, como para as futuras 

gerações”. Menezes declara ainda que “devem fazer parte da AND aspetos como a 

problemática da capacidade institucional e operacional do Estado, a luta contra a 

desigualdade, a luta contra a pobreza e a exclusão social, o crescimento económico, a 

dotação de infraestruturas adequadas ao desenvolvimento, a questão do ambiente, a 

cobrança dos impostos, o quadro jurídico, entre outros.” A AND constitui-se, assim, 

como um instrumento que permitirá a cada Estado definir diretrizes que o levarão a um 

pleno desenvolvimento. (Menezes 2012, 111-112). 

Desta forma, é fundamental que tanto as autoridades centrais como as locais 

melhorem substancialmente a qualidade das instituições, dando lugar à criação de 
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soluções para a erradicação da corrupção e existência de uma governação “capaz, 

estável e transparente”. Grande parte da solução passa também pela criação de 

estratégias que impliquem o envolvimento do grande tecido da sociedade, isto é, o 

desenvolvimento sustentado implica também “uma crescente intervenção da sociedade 

civil, melhor cooperação com os parceiros de desenvolvimento, mais e melhor 

investimento nos setores sociais, apoio à criação de uma classe empresária devidamente 

estruturada e produção de bens de subsistência” (Santo 2009, 200), bem como a sua 

comercialização interna e externa de modo a garantir a sustentabilidade dos projetos e 

assegurar de facto o desenvolvimento. 

O que se pretende é um modelo de desenvolvimento que, como defende Rogério 

Amaro, seja “apresentado como a via para uma nova sociedade, com novos valores, 

com novos critérios.”, que responda “também ao problema da integração, procurando 

superar outra das características do velho modelo, que considerava separadamente o 

desenvolvimento económico, o desenvolvimento social, o desenvolvimento cultural e o 

desenvolvimento político”
11

. A solução passa, fundamentalmente, pela preocupação 

com os custos sociais como fator de produção de riqueza e criação de emprego, tendo 

em conta as especificidades culturais e socioeconómicas do país. 

 O desenvolvimento aliado ao valor cultural tem particularidades que não podem 

ser ignoradas além da questão económica, porque lida “com o simbólico e a formação 

de identidade dos indivíduos e das nações, tem singularidades que não podem ser 

ignoradas, sobretudo pelo poder político” (Lima 2007). O setor cultural é ainda visto em 

muitos países como uma questão secundária e, por esta razão, é também pouco 

explorado. No entanto, o impacto das relações culturais e a sua integração nas 

cooperações evidenciam a necessidade de se apostar neste setor, afirmando o seu papel 

                                                           
11

 Amaro, Rogério. "Descentralização e Desenvolvimento em Portugal - algumas perspetivas, tendo 
especificamente em conta a questão da educação." In A Administração Da Educação: Os Caminhos Da 
Descentralização (Lisboa: Edições Colibri, 1996), pp. 17-18  
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fundamental no desenvolvimento. A questão da promoção da produção artística e da 

própria cultura deve ser abordada como fundamental para o desenvolvimento social e 

económico. Não obstante, esta promoção cultural é vista também como “veículo de 

mudança e expressão da liberdade, bem como fator de estabilidade”.
12

 Os programas de 

cooperação entre os diversos setores e países têm tido em conta a relevância de uma 

aposta na dimensão e distinção cultural.  

Não há dúvida de que a dimensão cultural é essencial para o desenvolvimento de 

qualquer sociedade, tanto a nível económico como humano. É um fator de coesão 

social, de promoção e divulgação dos seus valores, contribui para a criação de emprego 

e para a emancipação da mulher, um campo favorável para a afirmação da diversidade e 

para a sua coexistência, para a promoção da criatividade e o incremento da identidade 

nacional. “Uma visão sustentável do desenvolvimento deve combinar educação, 

inclusão social e a promoção dos direitos fundamentais com o crescimento económico e 

o melhoramento das infraestruturas. Assim, a cultura se afirma no desenvolvimento 

humano e das sociedades”.
13

 As atividades culturais atraem grandes investimentos, 

criam emprego e meios de subsistência para as suas sociedades e comunidades. Estas se 

revestem de grande importância e são decisivas em estratégias ligadas ao 

desenvolvimento e preocupação social. Por outras palavras, “a cultura tem sido 

convocada ou recrutada a cumprir um papel em certos projetos ou em certas estratégias 

de desenvolvimento” (Burity 2007). 

Assim sendo, pretendemos mostrar o valor e a dimensão cultural do 

desenvolvimento, uma vez que a cultura tem um papel fundamental nesta questão a 

                                                           
12

Do original: Laanan, Fadila. Culture and Development: action and Impact - Mediterranean Focus 

“Vehicle for change and expression of freedom, and also a factor of stability”. in. pp. 5. 

13
Do original: Laborinho, Ana Paula. Culture and Development: action and Impact - Mediterranean 

Focus, “A long-term view of development must combine education, social inclusion and the promotion of 

fundamental rights with economic growth and improved infrastructure. Thus culture plays a role in 

human and societal development”. pp. 9. 
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todos os níveis. Este é o pressuposto que impulsiona a adoção de estratégias públicas de 

investimento na produção de bens culturais tanto públicos como privados. A cultura, 

neste sentido, surge como “eixo construtor das identidades, como espaço de realização 

da cidadania e de inclusão social e, também, como fator económico gerador de riqueza” 

(Lima 2007).  

Abre-se assim o caminho para uma lógica cultural do desenvolvimento. Ou 

como afirma Burity “há um lugar para a cultura dentro dessa nova estratégia de 

desenvolvimento visceralmente economicista: o de incutir, em sociedades alheias ou 

resistentes à lógica do mercado, um discurso do empreendedorismo, da competição e da 

eficiência” (Burity 2007). Para corroborar esta nova perspetiva sobre o 

desenvolvimento, o autor dá a conhecer outro aspeto que contribui para a afirmação 

desta nova visão sobre o desenvolvimento que se confronta com a discussão sobre a 

identidade e com a diversidade de culturas, que é o facto de se ter verificado que “os 

projetos de desenvolvimento seriam tanto mais eficazes nos contextos locais quanto 

mais respeitarem e dialogarem com a cultura do lugar”. 

Sobre os indicadores do desenvolvimento, estes vão assumindo diversas formas, 

sobretudo no contexto de cooperação internacional e de acordo com os objetivos 

estabelecidos. No entanto, Menezes afirma que existem três indicadores a partir dos 

quais se pode medir o processo de desenvolvimento: a pobreza, o desemprego e a 

desigualdade. Ora, porquê estes e não outros? O mesmo chama atenção para o facto de 

que “estes indicadores são interdisciplinares e por isso relacionam-se com todos os 

outros que interferem no processo de desenvolvimento, nomeadamente: a habitação, a 

saúde, a educação, níveis de rendimento e outros como ambiente, segurança e liberdade 

de participação política” (Menezes 2012, 222) .  

 No entanto, no caso concreto de STP, que constitui o nosso objeto de estudo, 

estes indicadores quase que são inexistentes, pelo menos no contexto estatístico e de 
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avaliação. O processo de desenvolvimento tem vindo a ser obstruído por diversos 

motivos (assunto a que retomaremos no capítulo referente ao estudo de caso).  

 Contudo, importa referir que “passadas quase quatro décadas da sua 

independência, São Tomé e Príncipe mantém praticamente inalterada a estrutura 

produtiva herdada do sistema colonial. Com uma economia incapaz de proporcionar 

poupanças para o fomento do processo de crescimento endógeno, num país 

historicamente marcado por frequentes sobressaltos sociais e pela escassez de recursos 

naturais, é evidente que passadas as quatro primeiras décadas da sua independência se 

confronte, na sua generalidade, com uma degradação sistémica dos principais 

indicadores sociais e económicos. Por outro lado, São Tomé e Príncipe padece de 

escassez de dados estatísticos devidamente organizados e atualizados sobre os 

indicadores de pobreza e de desenvolvimento que permita fazer uma análise 

circunstanciada e fiável da situação. Mas os sinais exteriores de pobreza e 

subdesenvolvimento são tão visíveis que dispensam qualquer informação estatística.” 

Além disso, aliado à deficiência na governação, tem-se verificado também uma elevada 

ineficiência na apropriação do processo de desenvolvimento pelos diferentes órgãos e 

instituições que têm responsabilidade na programação e execução de ações (Menezes 

2012, 231-32). Como em todos os contextos desta natureza, estas dificuldades colocam 

graves entraves ao desenvolvimento, qualquer que seja a sua perspetiva de 

materialização, contribuindo assim para o aumento da marginalização e para o 

agravamento dos indicadores acima referidos. 

  “A cultura está em tudo” (Menezes 2014). A importância de se perceber a 

transversalidade da questão cultural tem a ver com a assunção da cultura como uma 

questão de grande importância. Não se trata, pois, de uma questão apenas institucional, 

mas também da maneira como se encara a cultura e da forma como esta é vivida, 

assumindo também os seus aspetos folclóricos. Perceber a transversalidade da cultura é 
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perceber quanto esta pode ser produtiva. “A cultura está intimamente ligada a todos os 

setores. E é preciso percebermos que existe esta engrenagem para podermos respeitá-la 

e dar valor a isto” (Menezes 2013). Ora “não se vai falar de educação sem conhecer os 

aspetos culturais. Não se vai fazer uma política de saúde sem conhecer as práticas 

comportamentais de saúde e da medicina” (Daio 2013). George Yúdice afirma que “em 

reconhecimento desta multiplicidade transversal, torna-se necessário pensar no papel 

dos ministérios e das secretarias da cultura para que assumam a tarefa de patentear a 

dimensão cultural nos outros setores económicos e sociais: serviços sociais, urbanismo, 

agricultura, fazenda, turismo, segurança, migrações, etc.”.
14

 Assim, quando não 

conseguimos fazer uma administração correta de todos os fatores que compõem a 

cultura, os efeitos podem ser muito negativos. Portanto, a cultura tem que ser estudada, 

tem que ser transmitida no seu real sentido positivo para que as sociedades possam tirar 

o melhor proveito dela. (Ver Anexo A, doc. 8). 

É inevitável falar em estratégias e planos para a cultura sem pensar na 

importância de uma abordagem transversal, ou seja, é impossível tratar a questão do  

desenvolvimento pela cultura sem abordar outras áreas. No que respeita à questão 

cultural, esta perspetiva torna-se mais evidente na medida em que o setor cultural ganha 

muito em se aliar aos outros setores e vice-versa. Armindo E. Santo afirma, por 

exemplo, que “hoje, não se pode sequer equacionar uma estratégia de desenvolvimento 

deixando de fora a questão ambiental” (Santo 2009, 27).  

A ligação entre a economia e a cultura deve-se ao crescimento das indústrias 

culturais. Os produtos e as atividades culturais dinamizam tanto as industriais como 

outras atividades, como o turismo e o lazer, por exemplo, gerando novos valores e 

                                                           
14

 Do original “En reconocimiento a esta multiplicidad transversal, habría que volver a pensar en el papel 

de los ministerios o secretarías de cultura para que asuman la tarea de plantear la dimensión cultural en el 

resto de los otros sectores económicos y sociales: servicios sociales, urbanismo, agricultura, hacienda, 

turismo, seguridad, migraciones, etc.”, cf. Cf. YÚDICE, George (2004) Desarrollo, Derechos e Industrias 

Culturales, in Derechos Culturales y Desarrollo Humano, Bercelona: AECI, pp. 137 
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criando novas perspetivas. Desta feita, torna-se evidente que a questão não é apenas o 

conteúdo cultural, mas principalmente o alcance que este mesmo conteúdo pode obter. 

Ângelo Torres afirma esta relação declarando o seguinte:  

Mais do que explicar o conteúdo, o essencial é explicar o alcance que o 

produto poderá ter. É que ainda se vê o teatro, a dança, o cinema como 

elementos pura a simplesmente folclóricos ou de diversão. É um produto 

económico porque este depois gera riqueza, gera emprego e trabalho. Isto 

tem a ver com preconceitos que já vêm há muitos anos: viu-se os artistas 

como pessoas boémias, sem responsabilidades económicas. Hoje em dia 

vê-se que não: esta é uma área económica como qualquer outra e tem de 

ser encarada como tal – implica gestão, implica aplicação, implica coisas 

que nós os artistas ainda não dominamos, porque é uma linguagem que 

vai muito além do nosso quotidiano. Por isso é que temos de nos juntar 

com pessoas que percebem o lado financeiro e juntar essa força com a 

artística e com isso criar sinergia e valor. Esse valor traz prestígio… 

Cinema é política. Hollywood não existe por acaso. Existe para passar o 

‘american way of life’. E vendem isso. (Ângelo Torres 2014). 

 

A este propósito diz Lima: 

A relação entre economia e cultura é bastante delicada. Muitos artistas 

não gostam de relacionar os seus trabalhos com a economia, 

considerando um perigo para sua liberdade artística. Por outro lado, 

muitos economistas tratam a cultura como uma atividade irrelevante em 

sua agenda de pesquisa ou simplesmente como tema que deva ser 

abordado por outras ciências (Lima 2007).  

 

A institucionalização da cultura, que culmina com a intervenção do Estado nos 

assuntos culturais, que abordámos anteriormente, faz-se através de tomadas de decisões 

e de políticas públicas em torno da cultura. Assim, as políticas públicas podem ser 

definidas como “o conjunto de ações que os Estados levam a cabo através das suas 

instituições com o objetivo de atingir um determinado fim” (Ver Anexo A, doc. 8). No 

que diz respeito à cultura, designamos de políticas culturais as orientações que 

permitem fazer com que a cultura traga efeitos positivos à sociedade: “Aqui, o Estado 
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pode olhar para os fenómenos culturais que temos e lançar um conjunto de políticas 

públicas direcionadas especificamente para este campo”, o que permitirá “dar 

verdadeiro sentido e valor à própria cultura”. Os Governos podem, pois, intervir na área 

da cultura através de subsídios, incentivos à investigação, e não só, tornando as 

atividades culturais “num pilar estratégico para o desenvolvimento do país”, inserindo 

os setores culturais no Orçamento Geral do Estado de forma comprometida e com a 

mesma relevância que os outros setores. 

Ora, em que consistem as políticas culturais, propriamente ditas, e qual a sua 

importância no panorama do crescimento cultural e desenvolvimento? Recorrendo à 

definição proposta por Teixeira Coelho, Carmen Lúcia Lima define as políticas culturais 

como “programas de intervenção realizados pelo Estado, instituições civis, entidades 

privadas ou grupos comunitários com o objetivo de satisfazer as necessidades culturais 

da população e promover o desenvolvimento de suas representações simbólicas. A 

realização de políticas culturais pode ocorrer segundo a iniciativa própria do Estado ou 

mesmo em resposta a demandas da sociedade” (Lima 2007). Não é uma questão que diz 

respeito apenas ao Governo, mas as políticas “são propostas para a promoção da 

intervenção dos atores, nos diferentes setores a diferentes níveis, na sociedade” (Anexo 

A, doc. 8). 

Tendo em conta os seus circuitos de intervenção, Teixeira Coelho classifica as 

políticas culturais em quatro tipos:  

1) Políticas relativas ao mercado cultural que representam as ações de apoio a 

setores de produção, distribuição e consumo da cultura; 

2) Políticas relativas à cultura alheia ao mercado cultural que representam os 

modos culturais que de alguma forma não se inserem no mercado tal como é 

caracterizado. 



Cultura e Desenvolvimento 
O Caso de São Tomé e Príncipe 

 
 
 

57 
 

 

 

  

 

3) Políticas culturais relativas aos usos da cultura que dizem respeito às ações 

para criar condições às pessoas para que possam desfrutar plenamente dos bens culturais 

disponíveis, como recetores mais informados ou potenciais criadores; 

4) Políticas relativas às instituições para organização dos circuitos culturais, 

ocupando-se da organização administrativa da cultura, definindo funções e criando 

instituições, como centros de pesquisa, museus e escola de arte. 

Carmen Lúcia Lima lembra o importante papel que as atividades e produtos 

culturais têm no desenvolvimento económico referindo não só que muitos países 

passaram a designar investimentos públicos e privados para esta área, mas também que 

“os elementos culturais passaram a ocupar posição estratégica na elaboração de projetos 

gerais de desenvolvimento.”
15

 

O relatório final apresentado pelo GANEC (Gabinete de Análises Económicas) 

sob o título “Cultura e Desenvolvimento: um guia para os decisores”, aponta sete 

questões que ilustram as dificuldades inerentes à relação entre a cultura e a economia. 

Apesar de advertirem para o facto de que estas dificuldades podem ser “mais aparentes 

que reais”, importa descrevê-las e perceber se constituem ou não um problema 

significativo.  

O quadro seguinte põe em evidência estas dificuldades e em que medida elas se 

fazem sentir: 

  

                                                           
15

 Políticas Culturais para o Desenvolvimento: o debate sobre as Indústrias Culturais e Criativas, pp.5.  
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Quadro 2 – Dificuldades na relação entre cultura e economia 

DIFICULDADE RELAÇÃO 

 

De valor 

A economia parece concentrar-se no valor da troca e no preço dos bens 

transacionados no mercado, enquanto que a cultura trata de valores 

imateriais, que muito dificilmente são refletidos no valor do mercado. 

De troca A economia faz-se através de trocas e comparações, enquanto que na 

cultura esta ideia é difícil e complicada.  

 

De tempo 

Os frutos provenientes das questões económicas dizem respeito à 

satisfação das necessidades presentes, enquanto que na cultura estes 

frutos só se fazem sentir ao longo de gerações. 

 

De natureza coletiva 

Os bens económicos são facilmente adquiridos por privados e 

dificilmente destinam-se a ser usufruídos coletivamente, o que não 

acontece com os bens culturais. 

 

Do imaterial 

Muitos bens e serviços económicos possuem uma existência física e 

material, enquanto que grande parte dos bens culturais tem um valor 

imaterial e simbólico, ultrapassando o seu valor material. 

 

Do “outro” 

Normalmente as diferentes formas de economia não têm em conta as 

preferências dos indivíduos, ao passo que as questões que dizem respeito 

à cultura têm essa preocupação. 

 

Do equilíbrio 

A economia explora o máximo o conceito de equilíbrio e dá-se a partir 

deste, enquanto que a cultura surge justamente no meio de grandes 

revoluções e mudanças. 

Fonte: Cultura e Desenvolvimento:Um Guia Para os Decisores. Relatório Final. Gabinete de Análise 

Económica – GANEC. Cultura 2020. Secretário de Estado da Cultura, 2014. 

 

Podemos resumir estas dificuldades numa única questão: se por um lado a 

economia se interessa pelo material, pelo real palpável, a cultura diz respeito a valores e 

simbologias. Por outras palavras, a economia refere-se ao objetivo, enquanto a cultura 

refere-se ao subjetivo. No entanto, a cultura tem também uma dimensão material: “uma 

das funções da cultura é, em última análise, ajudar a definir as fronteiras do mercado, 

ou seja, o que é aceitável trocar e em que termos e condições. Assim, a evolução da 

cultura muda as fronteiras daquilo que é “a economia”. A cultura de um grupo 

específico também pode sugerir a atribuição de pesos diferentes a diversos valores” 

(Tavares 2014, 26, itálicos do autor). 
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Nas palavras de Burity, a cultura é “um dos ingredientes da economia”, na 

medida em que as indústrias culturais devem ser vistas como “ramo de negócio, que 

movimentam milhões em recursos, que movimentam atividades profissionais, que 

constituem setores organizados da economia e que fazem funcionar uma fatia do 

Produto Interno Bruto dos países”. Outra relação que o autor apresenta entre estes dois 

setores, ou melhor, do peso da cultura na economia é “através da identificação de como 

as atividades culturais, no sentido da produção artística, das manifestações folclóricas, 

da singularidade de certas comunidades ou da história de certos lugares poderiam ser 

incorporadas numa estratégia de desenvolvimento económico”, através da dinamização 

do turismo cultural, por exemplo. Isto numa perspetiva de exportação do produto 

cultural.  

Por outro lado, através da promoção da inclusão social “estimulando a 

emergência de grupos culturais a partir do local, a partir dos espaços urbanos, ou mesmo 

de contextos não urbanos, e profissionalizar estes grupos, integrando-os no mercado e 

fazendo com que através dessa integração as pessoas saiam da condição de exclusão, de 

marginalidade, etc.” (Burity 2007, 60). 

Nos nossos dias, existe uma ligação estreita entre a cultura e as novas 

tecnologias, sobretudo no que respeita à questão da criatividade num mundo 

globalizado. Se, por um lado, as novas tecnologias nos mantêm ligados a outras culturas 

e nos põe com contacto com elas, por outro, nos leva a questionar sobre o real lugar da 

cultura, sobre as reais relações culturais e comunicativas. Assim sendo, Homi Bhabha 

defende que o lugar da cultura, hoje em dia, é um lugar problemático face a essa relação 

com as tecnologias. Ele afirma que “a relação entre conectividade tecnológica e a 

conexão cultural é, em vários aspetos, o ponto fulcral e o enigma que define o lugar 

problemático da cultura no mundo global dos nossos dias” (Bhabha 2007, 23. Itálicos 

do autor). O lugar que, segundo o autor, a cultura ocupa tendo em conta essa relação 
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deve-se, entre outros motivos, ao fato de termos perdido “o apoio dos mitos da 

comunicação “cara a cara” em sociedades transparentes, da horizontalidade em 

comunidades homogéneas e das “localizações” jurisdicionais da vida cívica” (Bhabha 

2007, 23). 
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Parte II – O caso de São Tomé e Príncipe 

 

“I firmly believe that culture is at the heart of human development. 

It plays a key role in social cohesion and stability and in the 

participation and real emancipation of young people and women, 

while contributing to democracy, human rights and the rule of law” 

Andris Piebalgs 

(Comissário Europeu para o Desenvolvimento, 2010-2014) 

 

3. São Tomé e Príncipe no espaço e no tempo  

 

3.1. O passado colonial e a situação atual 

 

 Em São Tomé e Príncipe, há uma consciência generalizada de que a cultura 

constitui o principal fator de identidade nacional e que é preciso preservá-la. É frequente 

ouvir-se que “a nossa cultura é a nossa identidade”. Ora, a cultura de que aqui falamos 

tem que ver com as manifestações culturais que constituem a tradição do povo são-

tomense. Uma cultura muito diversificada e fruto de muitas culturas, herdadas da época 

colonial e de vários povos que cruzaram as ilhas.  

 São Tomé e Príncipe é um pequeno país insular, com uma população de cerca de 

180 mil habitantes (179.200 habitantes)
16

, cuja tradição cultural remonta à época 

                                                           
16

 De acordo com o Recensemento Geral da População e Habitação,  efetuado entre Agosto de 2011 e 

Março de 2012 pelo Instituto Nacional de Estatística de STP 
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colonial, sendo os seus modos de vida e valores herdados dos povos que fizeram o 

povoamento das ilhas desde o século XVI. 

. 

Fonte: INE – STP 2012 

 

Muitas manifestações culturais outrora existentes em STP perderam-se no 

tempo. Na área da música, os principais conjuntos surgem no século XIX. O trabalho 

desenvolvido na altura prolonga-se pelo século XX, altura em que “terá sido 

provavelmente a época da massificação musical, altura em que começou a surgir, um 

pouco por todo o lado, agrupamentos musicais, no quadro da evolução histórico-

cultural” (Amado 2010, 19). Um dos entraves para a evolução da cultura são-tomense, a 

todos os níveis, é o facto de que “os seus intervenientes não tinham qualquer formação 

População recenseada  em 
S.T.P 

187.356 pessoas 

População residente em 
S.T.P 

179.200 pessoas 

Residente em alojamentos 
particulares ocupados 

178.739 pessoas 

Residentes em alojamentos 
colectivos 

461pessoas 

Visitas em S.T.P  

8156 pessoas 
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(…) constituindo esse facto um grande bloqueio à conservação e evolução” da cultura 

são-tomense (Amado 2010, 19). Assim sendo, algumas práticas culturais acabaram por 

deixar de existir, a maior parte delas ligadas a rituais de magia negra, passando a existir 

apenas “na memória coletiva da saudade (…). São traços da cultura do arquipélago cuja 

prática os antepassados não tiveram provavelmente a oportunidade de transmitir aos 

seus descendentes” (Amado 2010, 173). Esta limitação não permitiu o registo de dados 

e a sua preservação. A perpetuação de muitas destas manifestações culturais e valores 

deveu-se, portanto, a uma passagem de testemunho, sobretudo por via oral, ao longo das 

gerações.  

 As temáticas presentes nas principais manifestações culturais, sobretudo na 

música ou nas artes plásticas, têm a ver, fundamentalmente, com as relações conjugais, 

o quotidiano, as desigualdades sociais, os cultos religiosos, a situação das mulheres na 

sociedade são-tomense… Muitas destas manifestações culturais refletem o processo de 

aculturação que se deu em STP, tendo-se verificado fortes influências da tradição 

popular portuguesa – é o caso da Dexa, dança tradicional da ilha do Príncipe, que 

segundo Lúcio Amado “parece ter uma forte influência minhota, confirmando a 

convicção da presença dos colonos oriundos daquela zona do Norte de Portugal” 

(Amado 2010, 151) – a de algumas de danças e rituais provenientes de Angola, Brasil e 

outros países africanos. 

 Atualmente, a maior parte do trabalho que tem vindo a ser feito é de recolha e 

registo daquilo que ainda faz parte da memória coletiva do povo são-tomense. Importa 

sublinhar que algumas das práticas culturais anteriormente descritas ainda se inserem na 

tradição são-tomense e se inscrevem no dia a dia das pessoas. Os principais exemplos 

são os rituais de magia negra, nomeadamente o Djambi, as danças e outras expressões 

culturais relacionadas com a questão das desigualdades sociais e de género, tais como a 

dança Quiná, a Puita e a Ússua; outras danças de inspiração organizacional, tais como o 
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Socopé e o Bulauê, a ligação da cultura popular com as festas religiosas onde são 

representadas as principais peças teatrais que ainda fazem parte do imaginário são-

tomense, como é o caso do Danço Congo, o Tchiloli ou Tragédia do Marquês de 

Mântua, na ilha de São Tomé e o Auto de Floripes, na Ilha do Príncipe.  

A maior parte destas manifestações culturais, fundamentalmente as danças, não 

é apenas realizada nas festas populares, mas também o é em qualquer outra atividade de 

caráter social – festas familiares, comemorações de datas importantes nas escolas ou 

outras instituições, festivais nacionais ou internacionais de música, comícios das 

campanhas políticas, nas comemorações de datas importantes da História de São Tomé 

e Príncipe, entre outras atividades. A primeira instância na qual se circunscreve a 

cultura na sociedade são-tomense é a da tradição, sendo esta uma forte base de 

identidade cultural. Também ao nível do artesanato, da escultura e das artes plásticas se 

verifica uma forte raiz africana nas obras, sendo estas desprovidas de qualquer toque do 

design que atualmente se promove a nível mundial. Ou seja, também esses setores 

culturais e artísticos se baseiam numa tradição de raiz colonial, em que principais temas 

ligados às obras são o passado colonial, a condição das mulheres e das crianças na 

sociedade, o quotidiano e os principais materiais usados são as matérias-primas 

provenientes da natureza. 

 Autores como Eagleton mostram-nos como a cultura e a religião se relacionam 

através da sua origem latina cultus, mediante a qual verifica como se confere à cultura 

uma componente de divindade e transcendência. Por esta razão, o autor refere que “as 

verdades culturais – seja na arte superior ou nas tradições de um povo – são por vezes 

sagradas, devendo ser protegidas e veneradas. A cultura herda, assim, o imponente 

manto de autoridade religiosa” (Eagleton 2003, 12). O autor defende também que a par 

desta componente religiosa, a cultura mantém também “incómodas afinidades com a 

ocupação e a invasão” e, nesse sentido, considera que “Cultura e Colonialismo são (…) 
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levemente tautológicos” (Ibidem. Itálicos do autor). Verificamos assim que a cultura 

está intimamente ligada à religião, tanto em termos históricos, como no quotidiano das 

pessoas e tanto uma como outra são processos que requerem proteção por aqueles que 

nelas acreditam. 

 Muitas manifestações culturais estão intimamente ligadas à religião, na medida 

em que os movimentos culturais e instituições ligadas à cultura surgem como forma de 

afirmação de certas localidades, de tal modo que cada conjunto, banda, grupo de teatro 

ou dança é conhecido por pertencer a uma determinada localidade ou freguesia, estando 

as suas atuações muitas vezes reservadas a festas religiosas e populares. Além disso, 

cada freguesia tem um Santo Padroeiro, e em geral adota o nome desse Santo. “Quase 

tudo, muitas coisas aqui estão ligadas à religião. Portanto, temos essa relação direta das 

nossas manifestações com a divindade” (Ver Anexo A, doc. 10). Além disso, a cultura 

são-tomense está também enraizada na crença do que muitos acreditam ser ciências 

ocultas ou magia negra, que coabita com o facto de as pessoas se identificarem como 

cristãs. Assim, é uma sociedade em que todos estes aspetos culturais e religiosos são 

vividos de forma intensa e fazem parte do imaginário nacional e do modo de vida das 

pessoas (Gráfico 1). 
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Gráfico 1 – Repartição da população de São Tomé e Príncipe segundo a religião 

 

Fonte: INE STP 2012 

Com uma economia eminentemente agrícola com um significativo peso da 

pesca, São Tomé e Príncipe depende da ajuda internacional que constitui uma 

percentagem superior a 80%. Segundo Aires Bruzaca de Menezes (Ver anexo A, doc. 

8), o país não conseguiu dar saltos qualificativos para outros setores que sejam 

suficientemente competitivos e fortes para dar um salto na economia (Gráfico 2).  

Gráfico 2 – Repartição da população por setor de atividade 

 

Fonte: INE STP 2012 
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Segundo o nosso entrevistado Bruzaca de Menezes, “todo o ambiente do 

processo de desenvolvimento, ambiente cultural, ambiente de crescimento económico 

estava em torno deste processo, em torno da agricultura, que perdura até hoje”, situação 

que se afigura “extremamente complicada” uma vez que é um processo que tem vindo a 

conhecer sucessivos recuos desde a segunda década do século XX. Assim, adverte para 

o facto de que os problemas em STP, sobretudo ao nível económico, são de várias 

ordens. Diz ele:  

Nós temos um problema que é o facto de que a nossa escala de produção 

nunca é grande. E o consumidor externo precisa de: 1º - que nós 

coloquemos à sua disposição aquilo que ele quer, mas de forma 

sustentável e em grandes quantidades, e nós não temos essa interna 

capacidade de o fazer: porque não temos tecnologias, porque o nosso tipo 

de produção é muito tradicional, não temos capacidade interna para fazer 

uma produção substancial que possa satisfazer o consumo externo. Eu 

digo consumo externo porque não temos consumidores internos. O país é 

pequeno em quase toda a sua dimensão: para além de ser um país insular, 

que já é um constrangimento, é pequeno na sua própria superfície e é 

pequeno no mercado – nós não temos um mercado consumidor. (Anexo 

A, doc. 8) 

Mas a questão fundamental em torno destes problemas é demográfica, pois 

reconhece que “200 mil pessoas não resolvem o problema de um país”, de maneira que 

o facto de o mercado interno em STP ser incipiente é um problema grave, mas mais 

grave ainda é o facto de não ter uma política externa desenvolvida, sendo que o cacau 

constitui o único produto com uma presença garantida no mercado internacional, ainda 

que em pouca quantidade. Assim, a solução passa por uma produção de qualidade 

suficiente para competir com o mercado internacional. 

Além destas questões, outras se afiguram também preocupantes e aí reside o 

nosso interesse nesta questão. Menezes chama atenção para o facto de os indicadores 

económicos em STP estarem “todos desequilibrados”. Desta forma, afirma que “se não 

há produção, não há consumo e se não há consumo não há desenvolvimento. Portanto, é 
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difícil falar, de uma forma diversificada, em setores da economia, claro que nós temos 

alguma indústria, mas de uma forma muito incipiente, o nosso comércio é um comércio 

que está totalmente descaracterizado”. Toda esta problemática em torno da economia e 

da preocupação social leva-o a considerar que “o sistema está doente”. 

A questão ultrapassa o desenvolvimento económico e diz respeito à tomada de 

decisão sobre questões decisivas para o desenvolvimento. Uma delas é, sem dúvida, a 

preocupação com a questão cultural, considerando “que um Estado que não cuida da sua 

cultura é um Estado que está condenado ao desaparecimento” (Ver Anexo A, doc. 8). 

Assim, Menezes considera que, quando se fala em desenvolvimento, 

“automaticamente estamos a falar de cultura. Porque a cultura está em tudo. (…) 

Estamos a falar da agricultura, estamos a fazer cultura: cultura de cacau, cultura do café, 

cultura da banana… As pessoas pensam que cultura não tem nada a ver com isso, 

quando a cultura tem tudo. Estou a fazer uma produção industrial, estou a falar da 

cultura. Mas normalmente, as pessoas, quando estão a falar de cultura, pensam que é 

uma coisa qualquer que não tem nada a ver com estes nomes, que é folclore.” A cultura, 

diz ele, “é tudo o que o homem faz”, de modo que por ser um “conceito polissémico, 

está em tudo o que temos: as nossas manifestações, a forma se ser e estar, a forma como 

olhamos para o mundo. Tudo tem a ver com a cultura. Os nossos valores morais e 

éticos, a religião, o desporto, o mito, as nossas preferências.” Para ilustrar esta sua visão 

sobre a cultura dá o seguinte exemplo: “todos nós dizemos que quem vem para ST e 

come safú volta um dia. Mas nós os são-tomenses é que dizemos isso. Dentro dos 

nossos mitos e preferências, o safú faz parte das melhores coisas do mundo para se 

comer. Isto faz parte da cultura, isto é cultura.” 

STP integra a CPLP – Comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa, 

cuja menção neste nosso estudo serve para mostrar uma das vertentes em que estão 

centradas as suas estratégias e parcerias para o desenvolvimento. Além disso, é um 
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exemplo de como a diversidade cultural é um impulso para a promoção dos direitos 

culturais ao nível global e local. A CPLP foi criada em 17 de Julho de 1996 pelos 

seguintes países: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e 

São Tomé e Príncipe. Em 2002, passa a integrar também Timor Leste e, em 2014, a 

Guiné Equatorial. Como podemos verificar, é uma comunidade marcada por uma 

grande dispersão geográfica e por uma grande assimetria no que respeita à perspetiva 

cultural e de desenvolvimento (Nuvunga 2012, 9). O quadro seguinte mostra como esta 

assimetria no desenvolvimento se reflete no Índice de Desenvolvimento Humano, tendo 

sido considerado um total de 187 países. 

 

Quadro 3 – Índice de Desenvolvimento Humano na CPLP 

País Posição Nível de desenvolvimento Posição na CPLP 

Angola 149 Muito baixo 7 

Brasil 79 Muito alto 2 

Cabo Verde 123 Médio 3 

Guine Bissau 177 Muito baixo 8 

Guiné Equatorial 144 Muito baixo 6 

Moçambique 178 Muito baixo 9 

Portugal 41 Muito alto 1 

São Tomé e Príncipe 142 Muito baixo 5 

Timor Leste  128 Muito baixo 4 

Fonte: Resumo. Relatório de Desenvolvimento Humano 2014. PNUD, com apoio do Camões, I.P. à 

versão em português. 

  

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14_summary_pt.pdf
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A criação da CPLP foi mais um passo na cooperação internacional, cujo 

envolvimento dos seus membros veio permitir um aprofundamento das relações entre os 

povos, bem como a concertação político-diplomática (artigo 1º). Entre os seus objetivos 

figura a cooperação em todos os domínios, inclusive os da educação, saúde, ciência e 

tecnologia, defesa, oceanos e assuntos do mar, agricultura, segurança alimentar, 

administração pública, comunicações, justiça, segurança pública, economia, comércio, 

cultura, desporto e comunicação social (Art. 4º, alínea b) e a promoção e difusão da 

Língua Portuguesa, designadamente através do Instituto Internacional de Língua 

Portuguesa. (Art. 4º, alínea c). 

O quadro acima apresentado reforça o que já é de conhecimento comum quanto 

ao incipiente desenvolvimento de STP. As metas dos ODM estão longe de ser 

concretizadas, apesar de se verificar melhorias significativas no tópico sobre o ensino 

primário universal. Em 2015, será definida uma nova Agenda para o Desenvolvimento 

que passa a reunir as questões ambientais, sendo conhecida como Objetivos para um 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), sendo a cultura uma das componentes relevantes 

desse desenvolvimento. 

 

3.2. O lugar da Cultura 

Neste capítulo, procuraremos perceber como a cultura é vista e entendida, tendo 

como principal fonte as entrevistas realizadas. Na opinião de Nelson Campos (Ver 

anexo A, doc. 1), a cultura é “uma memória” e compromisso, na medida em que aquilo 

que garante o equilíbrio do homem é o sentimento de pertença a um determinado país 

ou comunidade, sentimento que lhe é garantido através da cultura. No entanto, 

considera também que a cultura deve ser promovida, partilhada e divulgada, missão da  

Direção Geral da Cultura, no sentido de “distribuir e informar”, o que implica a 

realização de um inventário “para sabermos o que há, que legados temos dos nossos 
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ancestrais, o que o passado nos deixou”. Este compromisso prende-se também com a 

necessidade de inventariar o que se perdeu no tempo e é passível de ser recuperado, de 

maneira que acentua a responsabilidade de preservar “para que a geração vindoura 

conheça”. Nelson Campos considera que servindo a cultura para transmitir um conjunto 

de valores, está por isso ligada à memória na medida em que adquirimos esses valores 

através da educação que tivemos, pelo que temos a obrigação de os preservar, pois 

assim “ganhamos e construímos uma personalidade muito mais coesa, muito mais 

sólida. Aprendemos a saber onde estamos, para onde vamos e o que queremos para a 

vida”. Desta feita, a cultura aparece como o garante do equilíbrio individual 

contribuindo para o reforço da sua autoestima. 

Esta visão fortalece a ideia generalizada da cultura como identidade, quer dizer, 

algo intrínseco a uma comunidade, que passa de geração em geração mas que está em 

vias de ser esquecido com a uniformização da sociedade contemporânea. Armindo 

Aguiar insiste que “no fundo, a cultura é estar, viver, ser quem somos a partir da nossa 

identidade, que é formada pelo nosso hino, a nossa bandeira, as nossas crenças, as 

nossas músicas, as nossas danças…” (Anexo A, doc. 5). Neste sentido, a cultura é vista 

através da sua materialização por meio das manifestações culturais que servem a 

identidade nacional. Mais uma vez percebemos a preocupação com a perda dos valores 

e com a preservação do património cultural. Sobre este ponto, o nosso entrevistado 

considera que “o problema que se coloca é saber se estes valores se estão a perder ou 

estão a adaptar-se às novas exigências da sociedade”. Numa tentativa de responder a 

esta questão, reconhece que o lugar da cultura é variável e está condicionado por 

diversos fatores, de tal forma que declara: “naturalmente que temos que ter presentes a 

evolução da sociedade, as conjunturas que determinam as formas de atuação, as 

necessidades económicas que obrigam a novas formas de vida, o processo de 

globalização que traz outros valores, porque estamos sujeitos à penetração de fatores 
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que adulteram o essencial da nossa cultura, mas é preciso que as pessoas compreendam 

para que possam entender o que é e como é a nossa cultura”. 

Ora, questionamo-nos então sobre as dificuldades, ou seja, o que é que impede o 

desenvolvimento do setor cultural em STP? Os nossos entrevistados consideram, e é de 

consentimento geral, que o principal problema do setor cultural é a falta de apoio, 

sobretudo no que respeita à questão do financiamento, embora as dificuldades não se 

restrinjam a essa dimensão.  

 Já Daniel Bell afirmava, em meados do séc. XX, o seguinte: “presume-se, às 

vezes, que único problema da cultura seja o de obter apoio de longo alcance. Contudo, 

até em hipotéticas condições ótimas, tanto quanto parece, se descobre que falta qualquer 

coisa de vital” (Bell 1962, 64. Itálicos do autor). É esta a nossa questão: que elemento é 

este que, sendo vital, está em falta? Realmente apercebe-se e sabe-se que há qualquer 

coisa vital que nos escapa. É também consensual que o setor cultural não tem a atenção 

devida por parte do Estado, ou nas palavras de Ayres Major, por parte dos “decisores 

políticos” ideia partilhada por Marisa Costa que insiste na importância do impulso do 

Estado. Sobre este ponto, a mesma afirma: “O problema não é só a falta de meios, é 

também a forma como se encara a própria cultura. Tem que ver com a forma e a visão 

estratégica da política para o setor”. Antes disso, adverte para o facto de que apesar de 

se estar constantemente a falar sobre falta de apoio atribuído ao setor, e muitas vezes 

esse apoio ser pensado e feito em forma de dinheiro, o problema não se restringe a essa 

questão. Considerando que grande parte do apoio concedido se resume ao 

financiamento, a nossa entrevistada insiste que “apoiar não é só dar dinheiro. É a forma 

como se encara essas próprias iniciativas, o alento que se dá a um jovem que começa 

nessas lides, a um artista plástico que tem mais ou menos dificuldades”. Porque grande 

parte dos problemas tem a ver com o facto de não se saber o que é que se quer fazer, 

que caminho se deve seguir. A inexistência de um “eu coletivo”, reclamada por todos, 
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acaba por constituir um fator relevante que contribui para ausência de parâmetros e 

metas para o desenvolvimento. Nas palavras de Aires Menezes: “A ausência de 

referências e de metas para o desenvolvimento conduziram o país a um funcionamento 

completamente aleatório, atabalhoado e guiado pela apatia. As práticas de políticas 

públicas em São Tomé e Príncipe são exemplos de autêntica inércia. Em termos de 

ausência na materialização de ações concretas visando atingir objetivos concretos, como 

ponto de partida para a construção do um Estado autossustentável, São Tomé e Príncipe 

pode ser considerado um caso paradigmático de “não ação”. Na medida em que critérios 

de seriedade e competência, normalmente, não são tomados em consideração, muitos 

indivíduos sem nenhuma preparação técnica, ocuparam e continuam a ocupar posições 

de relevo na administração do Estado” (Menezes 2012, 209). A par disto, e contribuindo 

para o agravamento desta questão, existe o facto de que não se mede os resultados das 

ações propostas, ficando-se aquém de qualquer avaliação dos seus resultados. Deste 

modo, é importante salientar que a deficiência na realização de políticas públicas 

consistentes tem sido impulsionada principalmente pala instabilidade política e social. 

Às dificuldades na implementação de projetos associam-se a dificuldade em estabelecer 

“uma boa articulação entre as grandes orientações estratégicas, os planos anuais e os 

respetivos OGE nacionais” (Menezes 2012, 213). Outra questão que raramente é 

referida e comentada é a questão da corrupção que, segundo Aires Menezes, 

“obstruíram todo o percurso de desenvolvimento projetado” (Menezes 2012, 232).  

 Ora, vejamos então o que os nossos entrevistados apontam como “os 

problemas da Cultura em STP”. O problema mais visível, no qual insistem os nossos 

entrevistados é o facto de o setor cultural não ter uma “estrutura autónoma”. O facto de 

estar ligado atualmente ao setor da Educação, leva à sobreposição deste último em 

termos de prioridade orçamental, de importância e de concretização de projetos, 

impedindo assim o crescimento do setor cultural. No entanto, Marisa Costa acredita que 

“não é por aí”. Sobre esta questão, afirma o seguinte: “Escusamos de estar sempre a 
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dizer que ‘cultura é o parente pobre’. É sempre a mesma conversa: temos que separar a 

Cultura da Educação, porque ‘é o parente pobre’. É claro que Educação tem muitos 

problemas, mas acho que o principal problema da Cultura não é estar ligado à 

Educação. Em termos de Orgânica do Governo está, mas para mim este não é o 

principal problema da Cultura. Podia-se criar um Ministério da Cultura que a Cultura 

continuaria a ter os mesmos problemas, na minha perspetiva. E, sabendo trabalhar essa 

presença, essa ligação Cultura-Educação seria muito interessante”.  

 A falta de recursos financeiros apresenta-se também como um problema pois 

impossibilita a execução dos planos de atividades traçados. No entanto, como vimos, 

trata-se de uma questão controversa, pois muitos consideram que o problema é a “falta 

de sensibilização para com a cultura nacional”. Em todo o país, reclama-se a falta de 

pessoal qualificado “em matéria cultural”. A inexistência de pessoal formado é um 

problema com forte impacto. Associado a isso, alguns reclamam que há pouca partilha 

de informação. Acerca deste ponto, Nelson Campos afirma que “uma das coisas com 

que nos confrontamos aqui em São Tomé é que as pessoas não gostam de passar estas 

informações” (Anexo A, doc. 1). Assim, a falta de diálogo entre os setores da Função 

Pública afeta claramente a possibilidade de uma “concertação que possa promover a 

unidade”. Associado ao desajustamento de perfil do pessoal, os nossos entrevistados 

reclamam também a falta de materiais e de meios para garantir eficiência e maior 

qualidade ao trabalho dos artistas. Uma vez que não é um setor considerado importante, 

sente-se que existe pouca vontade da classe política em levar adiante os planos para a 

cultura, ou mesmo falta de preocupação generalizada com o poder da cultura na 

sociedade, de maneira que as ações propostas neste âmbito são muitas vezes pouco 

planeadas: “muitas vezes, são projetos promovidos por ONGs, em alguns casos também 

é o Governo. Mas falta-nos um programa devidamente articulado para que a cultura 

seja, de facto, um motor de desenvolvimento. As coisas estão feitas ainda de forma 

esporádica, dispersa” (Anexo A, doc. 10). A deficiência na planificação é acompanhada 
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também de pouca concretização, ao ponto de muitos projetos nunca chegarem a ser 

realizados, mesmo dispondo de financiamento. Além disso, as necessidades do setor 

cultural são pouco mencionadas e discutidas no Orçamento Geral do Estado. Armindo 

Aguiar considera também que a Comunicação Social em STP “não entende nada sobre a 

cultura. Eles são os primeiros a matar a cultura” (Anexo A, doc. 5). Ou seja, a par da 

pouca importância que lhe é atribuída os outros setores não são aproveitados para lhe 

dar maior reconhecimento. Outra questão preocupante, e que também é comum ao setor 

cultural, é a criação de setores e projetos “fantasmas”, que só existem no papel, porque 

não funcionam, mas que ainda assim têm funcionários.  

 Alguns reclamam da preferência de manifestações culturais e artísticas 

estrangeiras em detrimento das que se faz no país. Aliado ao facto de se considerar 

também que a arte que se faz em STP não dignifica a cultura nacional. Armindo Aguiar 

chega a considerar que os políticos promovem arte de “baixa qualidade”, quando 

patrocinam, por exemplo, cantores, eles próprios, com pouca qualidade. Acrescenta 

ainda que “as pessoas são sequiosas de protagonismo e nem sequer se esforçam pela 

qualidade”. 

 Em suma, a cultura em STP é pouco valorizada, uma vez que se tem verificado 

um elevado desprezo pelo setor ou falta de visão daquilo que se quer para as políticas 

culturais (Anexo A, doc. 9). Diz Marisa Costa que se se soubesse o que se quer, a 

interligação entre o setor da cultura e o da educação em STP seria maior, uma vez que 

“a cultura só sobrevive se a educação estiver presente”. Acrescenta que, nas escolas por 

exemplo, a solução passa, em grande medida, por “se educar as nossas crianças para os 

nossos valores, para as nossas tradições, para aquilo que é a nossa identidade cultural. 

Se não for nesse sentido, acho que será sempre um caminho um pouco inglório”. 
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4. Políticas Culturais em São Tomé e Príncipe 

 

4.1. A Temática 

 

Na primeira parte da dissertação fizemos algumas considerações sobre as 

políticas culturais e o seu valor. Vejamos agora, como esta questão é tratada ou como 

pretende ser trabalhada em STP. A maior parte dos nossos entrevistados considera que a 

cultura é uma necessidade básica, estando na base de muitas questões que envolvem o 

quotidiano, isto é, suporta todos os outros setores, com destaque para a própria 

educação. Ao defender este ponto de vista, Nazaré Ceita acredita e afirma que em STP 

“se nós pudéssemos, a cultura é a única coisa que salvaria esse país” (Ver anexo A, doc. 

2). Corroborando este parecer, Ayres Major afirma que STP tem uma enorme riqueza 

cultural, o mesmo pensando Olinto Daio e Marisa Costa que sugerem que a cultura em 

STP seria uma mais-valia aliada ao turismo. Esta última chega a afirmar que não vê a 

prevalência do turismo no país sem a cultura. Deste modo, a questão consiste em 

perceber como a cultura deve ser “trabalhada convenientemente” para dar os tão 

almejados frutos (Ver anexo A, Docs. 6, 9 e 11).  

Através do único documento sobre a formulação de uma Política Cultural na 

história de São Tomé e Príncipe (DPCSTP), podemos verificar que a política cultural é 

definida como “instrumento de orientação dos procedimentos que sustentam as 

intervenções no domínio cultural com o objetivo de corrigir o que de errado se tem 

constatado de modo a evitar a sua maior degradação para que os são-tomenses 

reencontrem pontos de convergência para o reforço da sua identidade” (DPCSTP 6-7). 

Olinto Daio reforça este caráter identitário da cultura propondo que seja “um elemento 

que possa unir o são-tomense, criar uma identidade nacional” e é esta identidade que 

distingue os povos e que confere um sentido de pertença a um território específico. Ele 
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considera ainda que “podemos dizer que juridicamente todos os seres humanos são 

iguais, mas identitariamente falando, não somos iguais, porque o são-tomense tem uma 

caraterística própria diferente de um cabo-verdiano, um angolano, um moçambicano” 

(Anexo A, doc. 6). No contexto são-tomense, a política cultural reveste-se de grande 

importância uma vez que surge como “uma plataforma congregadora de vontades, 

capacidades e experiências para a promoção e desenvolvimento da cultura, implicando o 

envolvimento de atores públicos e privados em estreita colaboração e articulação 

conjunta de iniciativas visando a prossecução dos fins propostos” (DPCSTP 7).  

A elaboração deste DPCSTP significou, segundo Olinto Daio, a efetiva 

apropriação da cultura pelo Governo. Este afirma que “Com a Carta da Política 

Cultural, já se tem tudo pegando nesta Carta, porque faltava instrumento. Daí a 

importância da elaboração dessa Carta. Portanto, o facto de se ter realizado o Fórum e 

criado essa Carta significou, por parte do Governo, uma apropriação séria” (Ver anexo 

A, doc. 6). Por sua vez, o Diretor Geral da Cultura reconhece que este documento vem 

abrir caminho à realização de diversas ações no âmbito da cultura. Diz ele: “À luz desse 

documento, considerado manancial pela importância e significância que tem para o 

Estado são-tomense, nós já começamos a desencadear algumas ações. Entre elas, e é 

citado, o atelier que teve lugar em São Tomé no ano passado, no mês de Outubro, sobre 

a Preservação do Património Cultural Imaterial com apoio da UNESCO.” (Ver Anexo 

A, doc. 1).  

Assim sendo, a necessidade de se elaborar um plano de política cultural e a sua 

efetiva realização dá resposta a uma série de questões que aparecem como os seus 

objetivos. A saber: 

 Melhorar o quadro institucional de promoção e gestão da política 

cultural; 

 Descentralizar a implementação da política cultural nacional; 
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 Inventariar e valorizar o património cultural material e imaterial; 

 Promover, proteger e defender o uso descomplexado das línguas 

nacionais; 

 Incentivar apoio a iniciativas culturais de preservação e valorização das 

tradições nacionais; 

 Promover iniciativas de apoio à criação artística e estabelecer 

mecanismos institucionais e disposições legais de proteção dos direitos 

do autor; 

 Estimular e apoiar atividades de estudo e pesquisa sobre história e cultura 

nacionais; 

 Apoiar iniciativas de promoção das manifestações culturais são-

tomenses; 

 Criar condições de acesso e fruição das artes e cultura pelos cidadãos; 

 Integrar conteúdos programáticos relacionados com arte e cultura 

nacionais nas instituições de ensino; 

 Promover a divulgação da cultura são-tomense no interior e no exterior 

do país; 

 Incentivar e estabelecer intercâmbio cultural com outros países. 

Ora, como alcançar estes objetivos? Assume-se no próprio documento que a 

estratégia seria a seguinte: 

Adequar o quadro institucional de orientação política e de gestão dos 

assuntos culturais e estabelecer uma rede de instituições vocacionadas 

para o desenvolvimento e promoção da cultura nacional; articular e 

viabilizar iniciativas que incentivem as criações artísticas, científicas e 

tecnológicas; priorizar ações e definir metas de sua concretização, 

privilegiando e incidindo particular e insistentemente na recuperação e 

preservação do património em degradação e nas práticas e manifestações 

artísticas e culturais representativas dos valores nacionais e portadores de 
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referência à identidade são-tomense, em risco de abandono ou de 

extinção; criar e gerir oportunidades de formação no âmbito da educação 

artística e da gestão cultural; proteger os direitos dos produtores e 

consumidores dos produtos culturais; promover a articulação do setor 

cultural com outros setores da administração pública e implicar 

diretamente a comunicação social nas estratégias de preservação, defesa, 

divulgação e difusão do património cultural e artístico nacional; 

congregar parceiros e envolver comunidades e cidadãos no processo de 

implementação da política cultural; promover a cooperação e o 

intercâmbio cultural para troca de experiências e fomento do respeito e 

conhecimento mútuos com outros países; mobilizar recursos estatais e 

privados, internos e externos para o financiamento de atividades culturais 

(DPCSTP 11-12). 

As políticas culturais, para além das questões locais, devem ter em conta 

questões universais como os direitos humanos, a diversidade cultural, a identidade e 

pertença cultural, a cidadania participativa, questões relacionadas com oportunidades 

produtivas e geradoras de rendimento. Assim sendo, as políticas culturais devem 

conceber-se como “uma plataforma congregadora de vontades, capacidades e 

experiências para a promoção e desenvolvimento da cultura, implicando o envolvimento 

de atores públicos e privados em estreita colaboração e articulação conjunta de 

iniciativas visando a prossecução de fins propostos” (DPCSTP 7).  

De acordo com o documento que estamos a analisar, a política cultural de STP 

deve atender a certos princípios que permitirão a sua materialização no contexto são-

tomense, a saber: 

 Defesa da cultura como instrumento de afirmação da identidade nacional; 

 Valorização da cultura como fator de desenvolvimento social, económico 

e crescimento intelectual; 

 Liberdade de expressão cultural e artística; 

 Direito de participação e fruição dos bens da cultura e a da arte; 
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 Intercâmbio cultural como contributo para promoção, respeito e 

convivência pacífica. 

Ao longo de todo o documento verificamos uma ampla referência à questão da 

identidade, que evidencia a real maneira como a questão cultural é vista em STP 

enquanto fator de identidade e de coesão nacional. Esta questão culmina com algumas 

considerações inscritas no DPCSTP que transcrevemos:  

Ao longo do processo de sua afirmação como país livre e soberano, após 

a independência conquistada em 12 de Julho de 1975, S. Tomé e Príncipe 

tem-se confrontado com desafios vários para fazer face aos problemas 

estruturais, infraestruturais, institucionais, económicos e sociais. 

Atualmente a situação de pobreza que tem afetado a grande maioria da 

população exige esforços redobrados no sentido de gerar oportunidades 

de rendimento e criar condições para que as populações possam 

beneficiar dos serviços sociais básicos de qualidade. É nesse contexto 

que se assiste a degradação do património, a permeabilidade a influências 

externas e infiltração de estratégias de sobrevivência atípicas, a erosão de 

valores, a quebra de autoestima, o desinteresse pela tradição e com 

consequências na configuração do panorama cultural são-tomense e no 

exercício da cidadania. Algum esforço institucional no sentido de 

produção de animação cultural redundou na organização esporádica de 

espetáculos com dispêndio de recursos que mais contribuíram para a 

centralização do folclore do que para a promoção cultural. Perante este 

cenário as orientações do Fórum Nacional da Cultura permitem concluir 

que se faz pertinente e urgente a definição de uma política nacional da 

cultura cujas disposições visem essencialmente contribuir para o 

fortalecimento da relação de pertença e clarificação dos contornos do 

perfil da santomensidade. (DPCSTP, 10-11).  

Após expor o conteúdo do referido documento, importa salientar a importância 

da sua concretização. Por esta razão, o Diretor Geral da Cultura afirma que não basta ter 

o documento e insiste: “O Documento de Política Cultural, por si só, jamais conseguirá 

trazer à tona aquilo que nós queremos. Jamais. Porque, quantos documentos nós temos 

no país? Quantos? Estamos sempre a produzir” (Ver Anexo A, doc. 1). Reconhece, 
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porém que para a concretização de um política cultura importa dispor de recursos tanto 

financeiros como humanos. 

 

4.2. O lugar da Cultura no Organograma do Governo  

 

O setor da Cultura está integrado numa “superestrutura”
17

 a nível do Governo 

que é o Ministério da Educação, Cultura e Formação, cuja relação entre os setores é de 

certa forma independente, pelo menos o da Educação e o da Cultura, uma vez que a 

Formação está já envolvida em questões relacionadas com a Educação. Ora, esta relação 

entre estes setores pode ser classificada de conflituosa, pois a maior parte dos nossos 

entrevistados considera, e o sentimento é de consenso geral, que ao setor da cultura é 

atribuída muito pouca importância, de tal forma que se profere frequentemente a 

exclamação: “Cultura é parente pobre da Educação”. O Diretor Geral da Cultura, em 

entrevista, afirma que o que vigora nesta relação é “a lei do mais forte”, sendo que o 

mais forte, neste caso, é a Educação, de maneira que “o mais forte exerce influência 

sobre o mais fraco”. Diz ele: “a Educação sobrepõe-se à Cultura. Porque a Educação, 

com todas as suas necessidades, o que o Ministério consegue, a Educação absorve. E 

dificilmente resta para a Cultura. Daí, o que nós podemos assistir é a morte da Cultura” 

(Anexo A, doc. 1).  

O setor da Cultura sempre esteve ligado, em termos de organização do Estado, a 

outros setores, embora não o esteja em termos de conteúdo programático das políticas 

públicas do Governo, nos sucessivos governos, mas afinal a sua importância foi sendo 

sempre a mesma nos diferentes cenários. Por este motivo, Nelson Campos acredita que 

a criação de uma entidade cultural independente dos outros setores, em termos 

                                                           
17

 Designação atribuída pelo DGC, Nelson Campos para enquadrar o seu setor no quadro 
governamental. CF. Anexo A, doc. 1 
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administrativos, seria uma mais-valia. Assim, assevera que a sua independência em 

relação à atual estrutura permitirá o seu desenvolvimento: “então, seria a criação de uma 

estrutura própria, autónoma, para poder zelar pelo desenvolvimento deste setor. Já há 

uma proposta para a criação de um Instituto, mas agora não posso dizer em que pé está 

proposta” (Anexo A, doc. 1). 

A Constituição da República Democrática de São Tomé e Príncipe não reserva 

um capítulo específico para a questão da cultura, pelo que o primeiro artigo em que 

aparece referida diz respeito à Liberdade da Criação Cultural: “É livre a criação 

intelectual, artística e científica” (Artigo 28º). Outro artigo faz alusão à cultura, embora 

não seja de forma isolada. Trata-se do artigo 56º, cujo título é Cultura e Desporto, em 

que se refere: (i). “Serão criadas condições para que todos os cidadãos tenham acesso à 

cultura e sejam incentivados a participar ativamente na sua criação e difusão”; (ii). “O 

Estado preserva, defende e valoriza o património cultural do Povo São-Tomense” e (iii). 

“Incumbe ao Estado encorajar e promover a prática e difusão dos desportos e da cultura 

física”.  

Em 2003, foi promulgado um conjunto de leis, entre as quais a Lei 4/2003 – Lei 

do Património Histórico-Cultural Nacional – que define o bem cultural como “toda a 

competência humana, toda a obra do homem, ou todo o produto da natureza com 

interesse científico, histórico, artístico ou religioso, revelador de um certo estado de 

evolução de uma civilização ou da natureza, em que a proteção e a conservação sejam 

de interesse público” (Artigo 2º). O artigo 5º desta Lei, na sua alínea a), define o que é 

Património Cultural – “o conjunto de bens materiais e imateriais criados ou integrados 

pelo povo são-tomense ao longo da história, com relevância para a formação e o 

desenvolvimento da identidade cultural”, e na alínea c) o que é o Património artístico: 

“a música, a dança, teatro, as artes plásticas e o artesanato, a arte popular decorativa ou 

aplicada, filmes e gravações sonoras, cujas particularidades põem em evidência os 
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valores ancestrais são-tomenses”. No artigo 4º, são ainda definidos os bens que 

integram o património histórico-cultural de São Tomé e Príncipe, a saber: “a) Os bens 

culturais imateriais, como a competência humana, b) Os bens culturais criados ou já 

existentes no território nacional quer sejam móveis ou imóveis e c) Os bens culturais 

móveis ou imóveis, provindos do exterior a título gratuito ou adquiridos legalmente com 

o consentimento das autoridades competentes do país de origem dos bens”.  

A própria legislação procura definir condições reais para que a vida cultural seja 

feita de forma livre, tendo em conta o universo axiológico e os bens culturais tanto 

materiais como imateriais. Contudo, resta-nos verificar o que é feito efetivamente a 

nível governamental para a valorização e promoção cultural das ilhas, tendo em conta o 

seu desenvolvimento sustentado. Em 2008, o Governo da Região Autónoma do Príncipe 

instituiu o mês de Agosto como o Mês da Cultura, uma vez que é o período em que se 

comemora a festa de São Lourenço, aproveitando para promover e divulgar o 

património artístico e cultural da ilha, que inclui os usos e costumes da população, a 

música, o Auto de Floripes – a maior manifestação cultural da região, entre outras, 

dando lugar à realização do turismo cultural na ilha e concretizando o objetivo de “ver a 

ilha inundada de visitantes vindos de todos os pontos do planeta terra”. Porém, um dos 

grandes problemas é a falta de transportes regulares para a ilha do Príncipe.
18

  

Sobre as ações do Governo no domínio da cultura pode-se classificar como 

casuísticas, uma vez que são realizadas sem planeamento, conforme determinadas 

situações ou datas importantes. Por fim, referimos o maior evento ligado à questão 

cultural - o Fórum Nacional da Cultura - o primeiro na história de STP, que se realizou 

de 21 a 26 de Novembro de 2011, destinado a definir mecanismos e a encontrar meios 

para resgatar os elementos que sustentam a identidade cultural do arquipélago e divulgá-

los tanto em STP como no estrangeiro. Um primeiro indício deste resgate é o facto do 

                                                           
18

 Fonte: Jornal Téla Non (www.telanon.info) 
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então Primeiro-Ministro, Olinto Daio, ter feito o seu discurso numa das línguas 

maternas, que está em vias de extinção. Uma das considerações feitas pelo Presidente da 

República, Manuel Pinto da Costa, é que constitui obrigação do Estado dar atenção à 

cultura nacional, promovendo estudos de manifestações culturais e incentivos ao 

pluralismo da criação cultural, e sobretudo educando para a cultura. O Governo 

pretendeu com o Fórum da Cultura colher contributos para resgatar esses valores 

culturais através da definição e implementação de uma política cultural sustentada. Este 

foi o primeiro momento em que se ouviu falar no termo “políticas culturais” em São 

Tomé e Príncipe, evidenciando os novos contornos que a cultura tem vindo a adquirir 

em STP, passando a ser vista como uma forma de investimento e desenvolvimento. 

Acredita-se mesmo que a cultura deve ser objeto de atenção do Estado, uma vez que se 

reveste de grande importância “para a sustentabilidade do desenvolvimento humano” 

(DPCSTP 6). 

O Documento de Política Cultural de São Tomé e Príncipe surge em função das 

conclusões do FNC, que teve o principal objetivo ser um espaço de diálogo entre os 

vários intervenientes na cena cultural em STP. Mais do que espaço de diálogo, o FNC 

foi uma oportunidade de os artistas, os agentes culturais, os membros do Governo e toda 

a sociedade civil se juntarem para discutir o lugar e a importância da cultura em STP, os 

seus problemas e as suas oportunidades. Este documento revela-se como um 

instrumento que “representa as linhas gerais de orientação de amplitude nacional para 

servir de guia nos processos de promoção e desenvolvimento da cultura de São Tomé e 

Príncipe” (DPCSTP 3). 

Analisemo-lo de forma detalhada, de modo a perceber melhor em que consiste e 

quais são os benefícios que STP adquire com um documento desta natureza. O simples 

facto de existir, por si só, já é um indício de que a preocupação com a questão cultural e 

a sua estruturação é uma realidade nos órgãos de decisão do país. Preocupação, neste 
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sentido, significa formalizar esta questão e torná-la oficial. O referido documento tem 

como principais referências a Constituição da RDSTP e o Programa do Governo, bem 

como as convenções e declarações da UNESCO sobre a questão cultural, cuja 

elaboração procura responder a “preocupações bastante atuais relacionadas com a 

degradação contínua do património e dos valores culturais, e a necessidade premente de 

incentivo, valorização e preservação da cultura são-tomense” e “analisar a problemática 

cultural e propor subsídios para a definição de políticas de promoção cultural e de 

defesa da identidade nacional” (DPCSTP, 3).  

O DPCSTP define a cultura como “um conjunto abrangente e complexo de 

manifestações e práticas que são próprias e caracterizam o modo de vida de uma 

sociedade, que derivam da interação dos seus membros e do seu relacionamento com o 

meio envolvente, com a natureza, e simultaneamente a determinam. Inclui, por 

conseguinte, a vasta gama de experiência humana em processos de transformação 

contínua, conjugando hábitos e costumes, com presença de normas, valores, tradições, 

crenças, criações artísticas, instrumentos de trabalho, culinária, vida quotidiana, padrões 

e comportamento, integrando informação e conhecimento, e que conferem identidade 

própria a todos e a cada um” (pp. 5-6). Como podemos verificar, nesta definição, está 

contido tudo o que se pretende que faça parte da cultura em STP, o que inclui não só os 

hábitos e costumes, mas todos os elementos que contribuem para a identidade, ou seja, 

os dispositivos culturais que serviram de base para o enraizamento desta sociedade. 

São estas as conclusões a que se chegou no FNC e que merecem ser transcritas 

neste trabalho: 

1. Contrariamente às aparências, os são-tomenses estão preocupados com a sua 

cultura, pois reconhecem que só ela os distingue dos outros povos. Estão 

conscientes de que só através dela o povo são-tomense poderá afirmar-se num 

mundo globalizado em que as culturas hegemónicas tendem a ameaçar a 
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sobrevivência das culturas periféricas. As discussões e reflexões incidiram sobre 

a necessidade de se definir uma política cultural nacional para o país, que possa 

efetivamente atender às necessidades da manutenção da nossa cultura, no 

sentido de disciplinar as atividades no setor da cultura, das artes e do 

entretenimento, e capaz de orientar e ajudar os agentes culturais a 

autonomamente resolverem os problemas com que se confrontam no seu dia a 

dia. Nesse âmbito, achou-se imprescindível a inserção de um pacote cultural nos 

curricula escolares, já que a escola é um centro de educação e instrução: através 

da animação sociocultural e artística, ela pode criar e restaurar formas de 

relacionamento social, de interação e comunicação positiva, individual e em 

grupo. Ainda como reforço à identidade cultural, propôs-se a criação de casas de 

cultura em todos os distritos do país, formação de quadros ligados à área de 

museologia, criação de uma Escola das Artes Crioulas de São Tomé e Príncipe 

e, para uma maior valorização da literatura nacional, sugeriu-se que os textos de 

autores nacionais sejam introduzidos nos manuais escolares. 

2. Com respeito às línguas nacionais, refletiu-se sobre a não adoção de uma 

política linguística capaz de delimitar fronteiras entre a Língua Portuguesa e as 

línguas crioulas, identificar as marcas evidentes do português falado em São 

Tomé e Príncipe e divulgar o alfabeto unificado dos crioulos existentes nas duas 

ilhas, o que poderá comprometer, em grande medida, a sobrevivência das 

línguas maternas nacionais, por pertencerem à classe das chamadas “línguas 

minoritárias”. 

3. A falta de uma política nacional, com vista a promover a medicina tradicional 

pela criação de códigos de conduta para a prática desta atividade no país, o fraco 

incentivo à sua aprendizagem por parte das camadas juvenis, bem como a não 

criação de programas de formação e qualificação para os seus praticantes tem 
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desfavorecido, em largas escalas, a preservação, promoção e difusão desta 

prática secular em São Tomé e Príncipe. 

A Direção Geral da Cultura é o órgão do Ministério da Educação, Cultura e 

Formação responsável pelo setor da Cultura na RDSTP – cujas atribuições ao nível da 

cultura consistem em “estudar as medidas de ação cultural, fomentando as suas 

atividades e assegurando o seu desenvolvimento integrado” (pp. 827). Integram a DGC 

as seguintes instituições: o Arquivo Histórico de São Tomé e Príncipe (AHSTP), 

“organismo responsável pela preservação, conservação e divulgação dos documentos 

relativos à história do País, bem como da sua cartografia, iconografia, projetos e plantas 

urbanas, entre outros, inventário e pesquisa dos bens culturais em epígrafe”; o Gabinete 

dos Direitos do Autor (GDA), cuja função é “responder pelo direito de criação artística 

dos diferentes autores (músicos, compositores, cantores, artesãos e artistas plásticos, 

escritores, entre outros), face às violações dos direitos exclusivos em fonogramas ou 

gravações diversas, nomeadamente, a pirataria” (Diário da República nº 107); a Direção 

do Património Material e Imaterial (DPMI), cujas atribuições são a “recolha, 

preservação, conservação do património histórico-cultural tangível e intangível, alguns 

dos quais, em vias de extinção, tais como a tradição oral e as línguas nacionais, as 

músicas, as danças, as peças iconográficas e de valor museológico (instrumentos de 

trabalho, trages), promovendo o estudo, a pesquisa e o inventário dos bens culturais, 

incluindo monumentos e sítios históricos, incluindo naturais e diversidade cultural”; e o 

Centro de Promoção das Artes e Espetáculo (CPAE), responsável pela “recolha, 

preservação e dinamização do património cultural, elaboração e divulgação de 

publicações relacionadas com os diversos aspetos culturais do país, trabalho cultural 

junto das populações, divulgação das obras artísticas e livros, promoção do teatro e 

todas as artes e espetáculos, incentivando um movimento cultural e artístico que vise a 

promoção de valores são-tomenses na diversidade cultural e realização de ateliês 

culturais temáticos junto dos músicos, artistas plásticos, artesãos, entre outros autores 
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culturais” (pp. 834-835). A função da DGC, enquanto departamento do Governo 

responsável pela cultura é, em primeiro lugar, coordenar e executar as “políticas 

culturais do Governo, nas mais diversas áreas, numa perspetiva de preservação e 

valorização do património histórico-cultural e promoção artística”.
19

 Assim sendo, os 

principais objetivos que justificam a existência deste setor são: 

 Orientar e estimular o desenvolvimento da cultura popular, incentivando 

o interesse e a criatividade da população para as formas de expressão 

cultural; 

 Dinamizar o intercâmbio artístico como via de fortalecimento das 

relações com outros países e povos; 

 Determinar os bens que pela sua especial relevância relativamente à 

arqueologia, história, antropologia, literatura, arte, ciência e cultura em 

geral, integram o património cultural nacional, zelando pela sua proteção 

e conservação, mediante disposições estabelecidas em colaboração com 

os organismos competentes, procedendo à investigação e ao estudo do 

passado; 

 Incentivar as pesquisas de caráter cultural e histórico, condição essencial 

para a realização da escrita da história nacional; 

 Promover a defesa e consolidação da identidade cultural são-tomense; 

 Proceder à inventariação, estudo e classificação dos bens móveis e 

imóveis que constituam elementos de património, organizar e manter 

atualizado seu cadastro e assegurar a sua preservação, defesa e 

valorização; 

 Inventariar e apoiar as associações científicas e culturais e fomentar o 

intercâmbio técnico e científico com organismos congéneres; 

                                                           
19

 De acordo com o Decreto nº 32/2011 referente à Orgânica dos Ministérios do XIV Governo 
Constitucional, pp. 834 
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 Fomentar, desenvolver e divulgar, através de suportes diversificados, as 

atividades culturais, promover intercâmbios a nível nacional e 

internacional, quer de afinidade linguística, quer ainda noutros domínios; 

 Elaborar a Política Cultural Nacional, sua observância e seguimento; 

 Propor estudos académicos nos mais diversos domínios da cultura e sua 

difusão; 

 Formar os gestores culturais, produtores, agentes culturais e músicos; 

 Promover os direitos autorais e seu seguimento nas mais diversas áreas; 

 Criar circuito de festivais de música e teatro; 

 Promover a Cultura viva e os saberes tradicionais; 

 Realizar concursos para a melhor afixação dos elementos culturais em 

vias de extinção.
20

; 

 

A questão do Património Cultural Imaterial reveste-se de grande importância no 

contexto sócio-cultural de STP, uma vez que se atribui grande importância às 

manifestações culturais do país, que todos dizem fazer parte da tradição. Aliás, falar de 

cultura na sociedade são-tomense é falar essencialmente destas manifestações: o 

Tchiloli, a Ússua, o Danço Congo ou a Tragédia do Marquês de Mântua, a gastronomia, 

as línguas nacionais, entre outras.  

Considerando que a cultura é uma necessidade básica do indivíduo e da 

sociedade, Nazaré Ceita afirma: “No Património Material e Imaterial está a nossa 

essência. O que é um país sem fazer a recolha dos seus estratos culturais, deixando 

morrer aquilo que faz de si o povo. Eu acho que nisto pousa tudo aquilo que o são-

tomense é e há de ser. Se não se trabalhar nisso, STP será um país completamente 

descaracterizado. Neste momento em que toda a gente tem a mania de falar da 

                                                           
20

 Diário da República nº 117 São Tomé e Príncipe, pp. 834 
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globalização é de se saber que vários países têm tido cuidado de se salvaguardar” (Ver 

anexo A, doc. 2). Por esta razão, pretendemos mostrar neste capítulo como têm sido 

tratadas estas questões do património cultural material e imaterial, a sua importância e 

relevância no contexto do desenvolvimento. 

Foi criado pela Direção Geral da Cultura um Comité para Preservação do 

Património Cultural Material e Imaterial, com apoio da UNESCO, cuja tarefa é de, por 

um lado, fazer o levantamento e classificação daquilo que existe em STP e traçar um 

plano de preservação e, por outro lado, inventariar aquilo que faz parte do Património 

Cultural Material. Em entrevista, Nelson Campos afirma que estes dados devem ser 

apresentados à UNESCO, e “depois, no futuro, quem sabe, através da UNESCO, 

arranjar-se condições de preservação, de se fazer uma devida intervenção e de 

recuperar, preservar e divulgar aquilo que temos” (Ver anexo A, doc. 1). Trata-se de um 

Comité que ainda está numa fase inicial em relação aos trabalhos. A presidente do 

Comité, Nazaré Ceita afirmou, em entrevista, que “estando a situação do Material como 

está, as casas a cair, as roças, etc., foi criado um grupo de trabalho por despacho do 

Ministro que fará uma incursão no país para classificação e registo de todo o património 

são-tomense” (Ver anexo A, doc. 2). Referiu ainda que estão a preparar as condições 

para a realização do referido trabalho.  

A Convenção para Salvaguarda do Património Cultural Imaterial, adotada pela 

UNESCO a 17 de Outubro de 2003, entrou em vigor em 2006, e considerou o 

património cultural imaterial como “garante do desenvolvimento sustentável”. Define-

se assim o Património Cultural Imaterial, de acordo com o texto da convenção, como 

“as práticas, representações, expressões, conhecimentos e aptidões – bem como os 

instrumentos, objetos, artefactos e espaços culturais que lhes estão associados – que as 

comunidades, os grupos e, sendo o caso, os indivíduos reconheçam como fazendo parte 

integrante do seu património cultural. Esse património cultural imaterial, transmitido de 
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geração em geração, é constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função 

do seu meio, da sua interação com a natureza e da sua história, incutindo-lhes um 

sentimento de identidade e de continuidade, contribuindo, desse modo, para a promoção 

do respeito pela diversidade cultural e pela criatividade humana” (CSPCI art. 2, ponto 

1). De acordo com o Manual de Implementação do Património Cultural Imaterial em 

Território Nacional, o património cultural imaterial tem “funções importantes para as 

comunidades, grupos e indivíduos envolvidos e para a compreensão e promoção da 

diversidade cultural e para a criatividade humana.” (DPCSTP 9). 

Muitas pessoas consideram que a Cultura não é um setor bem aproveitado em 

STP, de maneira que é alvo de muito pouca atenção por parte dos “decisores” políticos.  

O Turismo é o principal setor apontado como um parceiro incontornável da 

cultura, tendo sido eleito por Armindo E. Santo como área estratégica para o 

desenvolvimento de STP. Considera ainda que esta é uma área a ser encarada como 

“atividade universal do desenvolvimento, na medida em que gera importantes efeitos 

tanto no plano económico, político, como cultural”. (Santo 2009, 93).  

Neste contexto, o turismo cultural seria para STP uma grande aposta e uma 

grande fonte de rendimento. Trata-se de um instrumento que, possibilitando a permuta 

de valores socioculturais, deve ser integrado num plano global de desenvolvimento, 

levando ao enriquecimento do país na medida em que introduz novos valores culturais, 

reforçando assim a identidade na diversidade. Diz ele: “Os novos valores podem mesmo 

aumentar o grau de reestruturação interna do sistema sociocultural e contribuir para a 

modernização das regiões visitadas. Por outro lado, do ponto de vista turístico, a 

identidade surge como um produto a oferecer aos visitantes que desejam conhecer entre 

outras coisas o passado histórico e a herança cultural” (Santo 2009, 94). 
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5. Intervenção da Sociedade Civil 

 

A sociedade civil constitui o pilar fundamental da maior parte das políticas de 

desenvolvimento, ou mesmo todas, na medida em que se reveste de extrema 

importância enquanto força de pressão na reivindicação de uma governação 

transparente, estruturada e bem organizada. Ora, em países cuja instabilidade política é 

mais evidente e agravada, isto é, em que se verifica, nomeadamente, a deterioração dos 

serviços do Estado, elevada corrupção, transversal à toda a estrutura social, fraca 

capacidade da administração pública, ausência de transparência e de responsabilização 

da estrutura orgânica dos serviços, pouca qualificação dos quadros públicos, falta de 

ética no trabalho, baixo nível salarial, elevado nível de absentismo, bem como o 

incumprimento do horário de trabalho, a sociedade civil surge como uma força de 

grande peso no sentido de pressionar os responsáveis políticos para uma boa 

governação.  

Acerca desta questão, Olinto Daio afirma que a ideia de sugerir às pessoas que 

se organizem tem impacto porque podem dialogar com as entidades competentes, 

fazendo pressão, o que faz com que as coisas aconteçam (Anexo A, doc. 6). A questão é 

quebrar as barreiras do que é normal, daquilo a que todos estão habituados. E isso 

também se faz quando o pessoal é qualificado, para se conseguir alterar o estado das 

coisas. Como afirma Nelson Campos, “dificilmente se consegue alterar essa perspetiva. 

Há que contar com pessoas formadas, quer dizer que quando atingimos este estado, este 

nível, então exigimos, reivindicamos, de modo a que haja alteração dessa perspetiva 

tradicional” (Ver anexo A, doc. 1). Apesar de exercerem pressão, a ideia de constituir 

associações como forma de intervenção da sociedade civil “é sempre mais-valia, como 

forma de estarem unidos, de se protegerem, de aprenderem uns com os outros” (Anexo 

A, doc. 8), de traçar políticas, diretrizes e caminhos, bem como trabalhar em parceria. 
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Uma vez que as necessidades ou mesmo os interesses políticos não são os 

mesmos em todos os países, nem as necessidades de cada um, nem as suas estruturas 

sociais e de governação o são, é preciso salientar que o papel da sociedade civil não é 

nem deve ser encarado da mesma forma. Além disso, como “as organizações da 

sociedade civil não são uniformes” e pelo facto de não existir “uma identidade 

automática entre os interesses dos dirigentes da sociedade civil e a população mais 

carenciada dos países em desenvolvimento” (Guimarães 2007, 129) é difícil definir 

nitidamente os parceiros de cooperação tanto interna como internacional. O que 

acontece é que o trabalho com estes representantes da sociedade civil podem agravar 

ainda as situações de instabilidade tanto porque existe também corrupção a este nível 

como esta representação pode não ser bem aceite pela própria sociedade, muitas vezes 

por se sentir que não a representam verdadeiramente. 

Importa realçar que muitos organismos que fazem parte da sociedade civil, que 

atuam fundamentalmente através de associações, e se propõem intervir para a melhoria 

das condições de vida das pessoas, fazem-no de uma forma comprometida e contribuem 

mesmo para uma nova perspetiva e para o real desenvolvimento e a mudança da 

realidade que se conhece. Tanto a atuação destas entidades nacionais como das 

internacionais, tais como as ONG que se encontram, grande parte delas, sedeadas ao 

nível das comunidades, conhecendo assim o seu modo de vida e as suas necessidades e 

promovendo a sua participação, têm um papel de extrema importância “enquanto meio 

de desenvolvimento das capacidades locais, bem como na captação de recursos”, sendo 

vistas em muitos casos como “o único meio através do qual se pode atuar” (Guimarães 

2007, 130), permitindo assim a reorganização das formas de ajuda.  

No caso de STP, muitas associações ligadas à cultura têm como pano de fundo a 

preservação das manifestações culturais. Ora, a nível associativo também se têm 

consolidado diversos projetos com vista ao desenvolvimento artístico dos são-tomenses 
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e da promoção da cultura e da arte nas ilhas de São Tomé e Príncipe, sobretudo na 

capital. São diferentes instituições que atuam nos diversos âmbitos da cultura. É o caso 

da ULAJE Clube UNESCO – União Literária e Artística Juvenil de São Tomé e 

Príncipe. Trata-se de uma instituição patrocinada pela UNEAS – União Nacional dos 

Escritores e Artistas São-tomenses –, cuja inspiração advém dos ideais da UNESCO. 

Realizam anualmente concursos literários de poesia, com o objetivo de introduzir os 

jovens talentos na área da literatura são-tomense. A própria UNEAS procura 

desenvolver programas de apoio aos novos jovens em diversas áreas, fazendo perdurar 

as principais manifestações culturais tradicionais das ilhas, que estão em vias de 

extinção. Por exemplo, uma das formas que encontraram para garantir a continuidade da 

realização dos Paço Fiá Glêza, é a premiação dos melhores paços em todas as épocas 

natalícias, através de concursos anuais que envolvem todos os distritos, denominado 

“Concurso Paço Fiá Glêza”. 

 A AAPLAS – Associação dos Artistas Plásticos São-tomenses – fundada em 

Março de 1994, também surge como forma de congregar todos os artistas plásticos são-

tomenses, desenvolvendo projetos com o intuito de valorizar as artes plásticas tanto 

local como internacionalmente, divulgando a arte feita em STP. A sua atuação faz-se a 

partir de parcerias com as principais instituições ligadas à cultura e realização de 

exposições, simpósios e seminários, tanto no país como no estrangeiro. A Galeria Teia 

d’Arte, que promove o encontro de artistas plásticos e exposições das diversas obras de 

artistas nacionais e internacionais, organiza atividades comemorativas de datas 

importantes, como o dia de África. Em 2009, acolheram uma exposição coletiva de arte 

denominada “África em contra ciclos”, com o fim de apelar à reflexão sobre o que se 

passa no continente africano, com vista à mudança, ao crescimento, ao desenvolvimento 

e à prosperidade de África.  
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Os exemplos anteriormente destacados dizem respeito a esforços destinados à 

promoção, preservação da cultura de STP e incentivo à criação e realização da arte 

ligada às manifestações mais tradicionais e à literatura. Contudo, podemos verificar 

ainda que alguns deles chegam a revelar que a cultura se pode integrar com outros 

domínios, tais como a educação, a ecologia, o desenvolvimento. 

Outras instituições tratam destas abordagens de forma mais direta, ou seja, os 

seus programas e objetivos levam-nos a estabelecer uma nova forma de olhar para a 

cultura em São Tomé e Príncipe, uma nova abordagem da cultura que alia a tradição à 

criatividade, à economia e ao intercâmbio de vários artistas dos diferentes domínios 

artísticos e culturais, de diversos países e continentes, dando resposta ao caráter global 

que a cultura tem vindo a adquirir. É o trabalho desempenhado pelo CACAU – Casa das 

Artes Cultura Ambiente e Utopia – que, através de pequenos projetos, tem dinamizado a 

cidade de São Tomé e potenciado novas criações artísticas, o turismo cultural, novas 

formas de relacionamento entre os artistas e entre estes e o público, contribuindo para a 

promoção de São Tomé no estrangeiro. 

Apresentamos de seguida alguns destes projetos que se destacaram e muito têm 

contribuído para uma política cultural de intervenção da sociedade civil. 

 

5.1. CACAU - Casa das Artes Cultura Ambiente e Utopias 

  

O CIAC – Centro Internacional de Arte e Cultura – surgiu em 1994 em 

consequência de uma série de projetos, em diversas áreas, desenvolvidos por João 

Carlos Silva (JCS) e Isaura Carvalho (IC) na Roça São João dos Angolares.
21

 JCS 

                                                           
21

 “É tão importante ensinar a ler e escrever como ensinar a ser cidadão de STP” (Silva 2011). Os 
projetos desenvolvidos na Roça de São João dos Angolares têm o propósito de serem projetos 
sustentáveis desenvolvidos por são-tomenses e para são-tomenses, com incidência em questões ligadas 
à agricultura, pecuária, pescas, meio ambiente, cultura, turismo, educação, entre muitas outras. De 
acordo com o seu fundador João Carlos Silva “As roças podem ser recriadas e devem ser recriadas para 
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afirma que a ideia era “transformar uma roça tipicamente colonial numa roça cultural no 

sentido mais lato do termo Cultura” (Silva 2011). Tratava-se de um projeto da 

Associação Roça Mundo, cuja ideia era “roçar o local com o olhar do mundo, como é 

que podemos trazer o mundo até nós, como é que podemos aprender com o mundo, 

apreender o mundo e trazer o mundo ao local” (Silva 2011), com uma estrutura 

especificamente direcionada à questão cultural. O CIAC realizou a 1ª Bienal de Arte e 

Cultura e também através dele muitos jovens se iniciaram na cena artística em STP, 

com formações e parcerias fundamentais para afirmação deste Centro. No Espaço Teia 

d’Arte, já na cidade de São Tomé, realizaram diversas exposições e muitas outras 

atividades ligadas à arte. O CIAC deu lugar à CACAU – Casa das Artes Criação 

Ambiente e Utopia, um projeto com uma dimensão muito maior. 

O espaço que hoje ocupa surgiu, em primeiro lugar, para alojar a 5ª Bienal de 

Arte e Cultura, mas depois de ter terminado a Bienal, passou a ser visto como um 

espaço adequado para desenvolver projetos culturais, tendo sido usado como tal desde 

então e passando a albergar as bienais. 

Os objetivos do Projeto CACAU são assim identificados: 

 Desenvolver projetos relacionados com artes e cultura;  

 Ver a arte como uma dinâmica ligada ao desenvolvimento pessoal; 

 Ver a arte numa perspetiva de apelo à consolidação da cidadania,  

 Criar nos jovens motivação para os estudos e para o aperfeiçoamento e 

capacitação 

  Reforçar a identidade; 

                                                                                                                                                                          
outros voos (e aqui voos) no sentido de proporcionar, com a tal imaginação e criatividade que é 
necessária”. Um grande passo para “transformar essas roças em espaços habitáveis pela comunidade 
circundante, mas também como espaços de criação de emprego, de educação para a cidadania – um 
país em que mais de 75% da sua população tem menos de 20 anos”.  
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 Fazer com que a arte seja um pretexto para desenvolver outras capacidades nos 

jovens; 

 Apoiar o empreendedorismo. 

A designação do projeto serve de forma perfeita o contexto local, como reconhecem os 

seus promotores. O cacau é o produto que desde o século XVI sustentou a economia de 

STP “e nós achamos que se a nossa vida for estruturada em torno do cacau, podiamos 

ter um CACAU cultural, que continuasse como símbolo da nossa economia, porque 

podemos ter condições para ter um cacau de qualidade, o cacau verdadeiro, mas temos 

um CACAU cultural, que se preocupasse em alimentar o espírito”, afirma Isaura 

Carvalho.
22

 Procederam à criação de boxs de apoio aos empreendedores jovens, da 

galeria de arte através da qual apoiam a criação, sobretudo artesanal, da Biblioteca Alda 

do Espírito Santo, e do arte-café
23

 onde desenvolvem outras atividades e procuram criar 

um espaço de convívio. Também aí se desenvolvem concertos, conferências, fóruns e 

mesas redondas. Quanto à Bienal, esta é um projeto muito específico da CACAU, 

virada para as artes. O seu fundador é João Carlos Silva, que trabalhou muito com os 

jovens na área da pintura, do teatro, da escultura e foi formando jovens, sobretudo nas 

artes plásticas. A necessidade de interagir com outros artistas e mostrar o que faziam 

impulsionou a criação de residências artísticas. Assim, a Bienal resultou da necessidade 

de formalizar e divulgar o trabalho feito entre artistas são-tomenses e artistas que 

vinham de fora criar residências. O propósito, diz João Carlos Silva, “é criar várias 

marcas de STP, a nível dos produtos transformados, a nível de coisas construídas, a 

nível de livros, a nível de tudo. (…) No fundo a ideia é fazer deste espaço um fórum 

permanente da juventude, por um lado e por outro ser um espaço de animação turística e 

cultural da cidade e do país, ter as caixas de fermentação já não do cacau, mas da 

                                                           
22

 Anexo A, doc. 7 
23

 Arte-café: espaço em que se conjuga restauração e arte, onde as pessoas podem estar simplesmente, 
ver música ao vivo ou participar numa palestra. 
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CACAU: caixas de fermentação de ideias, mas também pôr o acento tónico na 

produção. Nós temos que produzir para ter essa possibilidade de ganharmos o nosso 

cacau, dinheiro para tornar este projeto cada vez mais sustentável” (Silva 2011).  

O financiamento é feito por pessoas individuais, empresas, integração em programas e 

projetos europeus e africanos. O objetivo é que o projeto seja autossustentável. 

 

5.2. Plataforma CAFUKA 

 

Vários artistas e amigos são-tomenses residentes em Portugal tiveram 

necessidade de se juntar num objetivo comum: desenvolver atividades artísticas, pelo 

que se reuniam casualmente e discutiam sobre a arte e sobre as poucas oportunidades 

que os artistas plásticos tinham em STP, principalmente a inexistência de apoio 

institucional quer de empresas privadas quer públicas, tanto em STP como em Portugal, 

de maneira que se gerou um descontentamento geral, que impulsionou o surgimento da 

associação, cujos objetivos identificados são os seguintes: 

 Dar voz e oportunidade aos artistas de uma forma equitativa; 

 Incentivar o apoio entre os artistas; 

 Ser uma associação que tenha uma identidade e sentido próprios, uma corrente 

artística própria, de modo a se inscrever na História da Arte de STP e de África; 

 Melhorar o trabalho das artes plásticas em STP; 

 Fazer com que a arte esteja o mais próximo possível do cidadão; 

 Construir um espaço de debate e discussão da atualidade artística 

contemporânea; 

 Divulgação e promoção das artes e artistas de S. Tomé e Príncipe e também da 

lusofonia; 
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 Criação e desenvolvimento de projetos artísticos que se enquadrem no âmbito da 

Plataforma Cafuka; 

 Prestar, em casos justificados, auxílio a iniciativas e projetos que se enquadrem 

no âmbito da Plataforma Cafuka; 

 Realização de workshops e ações de formação artística; 

 Desenvolver e editar estudos com o propósito de divulgar e promover os valores 

da cultura são-tomense e lusófona. 

A associação encontra-se ainda numa fase muito embrionária, tendo sido os 

respetivos estatutos elaborados e aprovados em 2011. Recorrendo ao utensílio muito 

usado em STP - a cafuca
24

 - e ao seu simbolismo na sociedade são-tomense, resolveram 

adotar esse nome para a associação: “Cafuka é exatamente essa luz, como luz que abre 

portas. Cafuka, um bocado, essa luz que está ao fundo do túnel. Se virmos aquela luz 

vamos ter a algum lado.”
25

 Acreditam que o que fazem contribui para o 

desenvolvimento de STP, na medida em que fomentam a preocupação com a formação 

das pessoas, incentivam o aparecimento e novos valores artísticos, trabalham junto das 

comunidades para que elas tomem em mãos o seu próprio destino e construam o seu 

papel através da arte.  

Não têm propriamente um financiador, mas vão tendo apoio de amigos e pessoas 

que acreditam no seu trabalho e ainda da Embaixada de STP em Lisboa. 

 

 

 

                                                           
24

 Cafuca – candeeiro de petróleo feito com garrafa ou lata de refrigerante ou de conservas. Muito 
utilizado ainda hoje durante a noite nas casa são-tomenses quando falta energia elétrica. 
25

 Ver Anexo A, Doc. 4 
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5.3. ASSOMÚSICOS - Associação dos Músicos de STP 

 

 A associação é uma ramificação da UNEAS – União dos Artistas e Escritores de 

São Tomé e Príncipe, tendo sido criada a 18 de Fevereiro de 2013 com a ideia de 

organizar a música e os músicos são-tomenses. Os seus objetivos aparecem assim 

identificados: 

 Criar parcerias; 

 Ser uma força de pressão ao Governo no que respeita à música; 

 Criar coesão entre os músicos são-tomenses; 

 Contribuir para o engrandecimento da música; 

 Preservar os ritmos da cultura musical são-tomense; 

  Promoção da partilha de conhecimento entre as gerações de modo a dar a 

conhecer a música são-tomense; 

 Defender a classe dos músicos e reivindicar o seu lugar no panorama social de 

STP; 

 Discutir e falar sobre a música e sobre a melhor maneira de a defender e 

engrandecer; 

Uma vez que se tem verificado muita influência de música estrangeira entre os 

jovens, a Assomúsicos apresenta-se como uma forma de congregar as gerações através 

de debates que levam ao reconhecimento do que foi e do que é a música em STP, os 

seus ritmos, os seus conteúdos. Através da criação de parcerias nacionais e 

internacionais pretendem que a música são-tomense esteja presente em todos estes 

contextos. A sua preocupação não é só a de mudar o rumo da música, mas também a 

situação a que os músicos são-tomenses estão confinados. A primeira questão a ser 

resolvida é não fazer da música são-tomense uma questão política, ou melhor, 

partidária. Outra questão em cuja defesa se lançaram é a resolução dos conflitos em 
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torno da questão dos direitos de autor. Neste sentido, elaboraram e propuseram um 

projeto-lei que defendesse os direitos dos músicos e pusesse fim à pirataria. E no âmbito 

da divulgação da música em território nacional propuseram também a fixação de uma 

percentagem diária de música nacional a passar nos meios de comunicação social. 

Possuem uma parceria com a CACAU, a Embaixada do Brasil em STP e a Escola de 

Música de Bragança que lhes servem de apoio financeiro e suporte. 
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6. Para um Plano Nacional da Cultura 
 

Tendo como base o Documento de Política Cultural de São Tomé e Príncipe e 

reconhecendo que responde às grandes problemáticas culturais em São Tomé e Príncipe, 

procurámos alinhar algumas reflexões que lhe servem de complemento. Propomos, 

assim, um plano para a cultura que envolva uma intervenção multidisciplinar, porque 

defendemos que um esforço coletivo permitirá refletir um melhor exercício dos direitos 

culturais como direito de cidadania e como proposta de uma política cultural para STP.  

Assim, entendemos que o plano deve refletir o esforço e a congregação de todas 

as opiniões relevantes para a sua execução e, para tal, importa realizar diversas 

conferências ao longo do país, cujo arranque se deu com o Fórum Nacional da Cultura 

realizado em 2011. Além dessa reflexão, importa também – e tão só – que exista um 

planeamento das ações a realizar de forma a conseguir a execução dos programas e das 

atividades projetadas. Do mesmo modo, é essencial que exista avaliação regular dos 

programas e atividades e que tal missão seja cometida a um organismo público ou 

privado. 

Tendo como base as entrevistas que se encontram em anexo, lançaremos as 

pistas que servirão de base para a solução de alguns problemas que identificámos. Em 

primeiro lugar, é necessário que os decisores reconheçam que a cultura é um setor 

importante para STP e merece a atenção das políticas públicas. Como afirma Nazaré 

Ceita, é necessário convencer os Governos que de a cultura também é uma necessidade 

básica: “A dimensão cultural do desenvolvimento faz-se com a cultura enquanto 

necessidade básica: tal como bebemos água, vamos à casa de banho esta também é uma 

necessidade básica”. Ayres Major corrobora esta afirmação, declarando que “os 
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decisores políticos têm que se sentir motivados para a cultura. A partir daí tudo será 

fácil.” 

Importa também descentralizar os assuntos culturais e é de importância crucial 

que o Governo atribua recursos ao setor, como defende Armindo Aguiar: “As 

manifestações culturais, vamos entregar às Câmaras. Nós aqui na zona central vamos 

fazer a coordenação, vamos fazer os registos, vamos fazer os textos publicitários. 

Vamos fazer escritas de investigação. E vamos deixar as Câmaras a fazer, porque as 

Câmaras têm os seus vereadores da área cultural e nos podem oferecer todo o folclore. E 

se nós conversarmos com eles, até podem recuperar aquilo que está a desaparecer, mas 

para isso é preciso algum dinheiro. Falar da descentralização é bom não só para 

governar, mas também para se progredir”.  

No mesmo sentido, Marisa Costa defende que o setor cultural “está desprovido 

de gente com conhecimento de facto sobre as questões da cultura e às pessoas que lá 

estão é preciso dar formação para qualificá-los. É preciso que as pessoas se atualizem. É 

preciso que as pessoas tenham gosto pela cultura. Se não se tiver gosto torna-se um 

fardo, sobretudo num país como o nosso em que não há dinheiro. Então, quando ela se 

torna fardo é muito complicado fazer dela um pilar de desenvolvimento. Para fazer dela 

um pilar de desenvolvimento é preciso vontade política, é preciso ter conhecimento, é 

preciso competência, é preciso gosto, é preciso investimento. É preciso que haja 

apropriação das questões da cultura pela própria sociedade, é preciso que seja vista 

como uma questão transversal e não uma questão confinada ao Ministério da Cultura 

Educação e Formação, à Direção Geral da Cultura e a dois ou três departamentos que o 

compõem”.  

Igualmente relevante é a intervenção da sociedade civil, nomeadamente através das 

associações porque “têm a importância de pressionar, de ajudar a estabelecer diretrizes, 

mecanismos, meios, de se unirem, de se ajudarem, de uns aprenderem com os outros. 
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Podem pressionar em termos de traçar políticas, ajudar a ver qual é a prioridade para o 

setor, organizar o mercado, criarem mesmo fundos de solidariedade.” Ayres Major 

avança nesta questão propondo que estas associação sejam constituídas por “gente 

formada capaz de criar uma associação no sentido de ajudar o Governo visando, 

portanto, a criação de emprego. Assim o desenvolvimento do país não seria tão difícil”. 

Também importa desenvolver as estatísticas da cultura e, assim, introduzir indicadores e 

estabelecer metas que permitam observar a sua evolução.  

Grande parte destas e outras propostas já foram por demais identificadas em 

documentos elaborados para o setor da cultura, mas aqui as juntamos 14 sugestões à laia 

de Plano Nacional para Cultura de São Tomé: 

i. Criar um Instituto da Cultura: órgão independente de qualquer Ministério, mas 

que tenha relevância no Governo e representante institucional nas Câmaras 

Distritais; 

ii. Melhorar do funcionamento da Biblioteca Nacional e do Arquivo Histórico 

tanto ao nível do pessoal como de equipamento; 

iii. Instalar uma Biblioteca em cada Distrito; 

iv. Elaborar um plano de formação de agentes culturais, incluindo pessoal técnico e 

criadores; 

v. Criar um Observatório Nacional da Cultura para avaliação dos resultados dos 

programas; 

vi. Determinar uma percentagem anual para o setor no Orçamento Geral do Estado; 

vii. Criar legislação que beneficie os artistas e facilite o investimento empresarial na 

cultura; 

viii. Elaborar um plano conjunto com os setores do Turismo, Ambiente, Educação e 

Comunicação Social; 

ix. Estabelecer planos para uma economia criativa vinculada ao plano da cultura;  
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x. Criar legislação que implemente e apoie empregos formais no setor cultural; 

xi. Desenvolver atividades de arte e cultura nas escolas; 

xii. Criar cursos técnicos ligados a formação na Arte e Cultura; 

xiii. Elaborar conteúdos com questões históricas e culturais de STP a integrar os 

manuais escolares;  

xiv. Incentivar e facilitar o acesso aos bens culturais, nomeadamente através das 

novas tecnologias. 
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Conclusão 

Como vimos, é frequente opor-se cultura à natureza. No entanto, o conceito de 

cultura pressupõe que o estado cultural é natural no ser humano, pois revela o que há de 

mais essencial no homem: a sua necessidade de se relacionar e, consequentemente, 

encontrar traços que o identifiquem enquanto membro de comunidades, a sua 

necessidade de criar símbolos e de procurar um sentido. Este é o segundo aspeto a 

apontar na relação entre cultura e natureza. Muitos autores consideram que a 

complexidade da sociedade humana e da sua relação com o sistema cultural revela a 

própria complexidade do ponto de vista do homem e da sua forma de olhar o mundo. 

Estando conscientes de que as diversas definições da noção de cultura não são 

conclusivas e fazem parte de uma infinidade de definições, torna-se necessário chamar a 

atenção para o facto de que as noções que destacamos serem as que assumimos como 

operacionais no nosso estudo. 

Não nos referimos à cultura de forma separada daquilo que a rodeia, pois é uma 

entidade em constante mutação e que acompanha a evolução das sociedades, 

procurando se reintegrar nesta nova forma de relacionamento entre os indivíduos, as 

comunidades e os países. A cultura diz respeito à relação entre os homens e entre estes e 

o seu meio, realizando-o enquanto indivíduo. 

Através da abordagem às manifestações culturais, verificamos como a 

especificidade de cada uma diz respeito ao local em que se integra, sendo uma espécie 

de leitura do próprio mundo. Ou seja, o caráter das manifestações culturais diz respeito 

à visão que cada sociedade tem do mundo, correspondendo a uma identidade particular 

que carrega consigo memória e história. 

Como vimos, existe uma nova perspetiva sobre a dicotomia cultura/economia, 

de maneira que a cultura aparece neste panorama como uma fonte sustentável de 
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rendimento. Isto quer dizer que passamos a ter uma nova orientação da cultura, uma 

abordagem no sentido da satisfação das necessidades dos criadores. Aliando outros 

setores que não apenas o económico, abordámos o impacto da cultura no processo de 

desenvolvimento que pressupõe democratização, crescimento e modernização 

endógena, o que é impossível sem condições sociais e políticas precisas.  

A existência de uma política cultural consistente é fundamental para um 

processo adequado de desenvolvimento. Assim, torna-se evidente a importância da 

intervenção direta dos governos na elaboração destes projetos e na criação de condições 

propícias para se investir na cultura. Este é um avanço que a institucionalização da 

cultura tem vindo a descobrir em vários países, sendo que ainda há muitos aspetos que 

precisam ser explorados e melhorados. Outro avanço é a perspetiva do desenvolvimento 

através da cooperação internacional e da aplicação das convenções e acordos 

multilaterais, com destaque para a UNESCO e a CPLP. Apesar dos problemas de 

planificação e da sua aplicação nos diversos países, visto que cada um tem 

características específicas e problemas próprios, a aplicação de instrumentos 

internacionais tem grande impacto por terem como objetivo a resolução de fragilidades 

nacionais, sendo que alguns têm mesmo alcançado resultados consideráveis. 

A vertente da economia criativa insere-se no que se tem observado e defendido 

sobre a relação entre a cultura e o desenvolvimento, contribuindo não só para a 

relevância da cultura mas também para a sustentabilidade da criação. Vimos também 

como a intervenção da sociedade civil pode contribuir para o desenvolvimento, 

nomeadamente num setor como a cultura: além das suas reivindicações, intervém 

diretamente na melhoria de vida da população.  

 São Tomé e Príncipe conheceu ao longo da sua história muitas manifestações 

culturais, algumas delas pereceram e outras estão em vias de extinção. A aposta no setor 

cultural contribuirá para o resgate de grande parte destas manifestações e para o seu 
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aperfeiçoamento e enquadramento numa sociedade moderna. A tradição oral é um 

marco muito importante neste contexto, porque tem sido através destes saberes e valores 

culturais que se tem construído a identidade nacional. Como forma de sedimentar estas 

manifestações e valores importa realçar a importância de uma aposta na sua preservação 

e integração em formas artísticas contemporâneas. 

 Como base de sustentação do nosso estudo de caso, recorremos a opinião de 

personalidades com poder de decisão no setor cultural em STP. Apesar de se reclamar 

uma urgente valorização e dignificação da cultura em STP, este setor tem vindo a 

conhecer avanços significativos. Em primeiro lugar, porque se deu os primeiros passos 

para a existência de uma política cultural, o que nunca aconteceu na história do país. Por 

outro lado, a insistência na importância da sociedade civil neste processo tem sido um 

dos pontos fortes a ser apresentados nesta tese. No entanto, importa esclarecer e assumir 

que STP ainda tem um longo caminho a percorrer no que toca à questão do 

desenvolvimento e à efetiva preocupação com a cultura.  
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Anexos A – Entrevistas
26

 

  

                                                           
26

 Durante a planificação do estudo de caso não era nosso objetivo a realização de entrevistas. Esta foi 

uma solução que se apresentou como a mais adequada a certa altura, uma vez que deparamos com pouca 

informação documentada relativa ao nosso objecto de estudo na cidade de São Tomé. Por este motivo não 

tivemos um guião de entrevistas, pelo que, como podemos verificar, as entrevistas ocorreram de uma 

maneira informal e as perguntas foram preparadas para cada um dos entrevistados conforme o nosso 

interesse nos mesmos e de acordo com as suas funções. Tudo o que não foi dito pelos entrevistados, ou 

seja, os comentários e perguntas aparecem a negrito. Também importa chamar atenção para o facto de 

que a baixa qualidade das nossas gravações não nos permitiu uma transcrição completa de todas as 

entrevistas. 
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Doc. 1 – Entrevista a Nelson Campos, Diretor Geral da Cultura 26.10 - 

09.11.2013 

 

1. Como é que a Cultura está integrada no Ministério da Educação, Cultura e 

Formação? 

Como sabe, nós só temos um Ministério, como se fossem três num só: uma 

estrutura que suporta a Educação (uma mega estrutura), uma que comporta a Cultura e 

outra a Formação. (…) E o pior de tudo é a gestão destas três instituições, concentradas, 

portanto, numa só estrutura. E todas estas instituições dependem de uma e única pessoa. 

Logo, a criação da estrutura, a designação até, melhor dizendo, ou da categoria de 

Diretor Geral. Diretor Geral, porque ele tem que dar conta dessa instituição que está 

dentro do Ministério. E ele tem de agir ao lado do Ministro. Porque é como se ele fosse 

um Ministro, que não é. O que acontece… em termos de desenvolvimento, o facto de 

todas estas instituições estarem congregadas num mesmo espaço… a lei dos mais 

fortes… (vamos por este caminho)… o mais forte exerce influência sobre o mais fraco. 

E o mais forte nesse caso é a Educação? É a Educação. E a Educação sobrepõe-se à 

Cultura. Porque a Educação, com todas as suas necessidades, o que o Ministério 

consegue, a Educação absorve. E dificilmente resta para a Cultura. Daí, o que nós 

podemos assistir é a (morte da Cultura). Eu estou a falar é com consciência… Eu não 

estou a inventar discursos… estou a falar do que sei, como Diretor Geral da Cultura. 

Não obstante, haja sim vontade da parte do titular, o Ministro da Educação, que se 

esforça… sim, porque é um homem da cultura, é a Cultura que o fez, embora nos tenha 

feito a todos também. Porque somos produtos de uma cultura. Digo que é a cultura que 

o fez, porque ele sempre pertenceu ao setor da cultura. Sempre trabalhou para este setor, 

até que foi nomeado Ministro da Educação, Cultura e Formação. Mas sabe? Isso de 

Cultura, Educação e Formação, isso pode variar, porque depende da política de cada 

Governo. Pode ser… Educação Cultura e Comunicação Social, porque Formação 
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integrou o pacote há bem pouco tempo, já houve Ministério da Cultura e Comunicação 

Social… Varia. 

De modo que, o Ministro da Educação é uma pessoa que se preocupa 

sublimemente com o setor da Cultura, quer da Educação, quer da Formação. Mas 

também não é fácil, não é fácil essa gestão. Por mais que o homem queira, se não tiver 

condições, se não tiver possibilidades para o efeito, dificilmente conseguirá o tão 

almejado resultado: poder desenvolver essas três instituições congregadas numa só 

estrutura. Porque eu acredito que a separação do setor da Cultura dessa estrutura 

permitir-nos-á desenvolver o nosso setor. A separação, num bom sentido… Criar uma 

estrutura própria para o setor da Cultura. Poderia ser um Instituto Nacional de Cultura, 

por exemplo, ou uma Secretaria de Estado, também podia ser. E um Ministério 

propriamente dito, não? Um Ministério… quem sabe no futuro? Mas, não podemos 

sonhar também tão alto… eu penso que as coisas têm de ser feitas paulatinamente. Para 

termos que evitar… para não termos que ter aquela má sorte de queda livre, então, eu 

penso que temos de sedimentar a base e depois vermos o que poderá sair dali. Então, 

seria a criação de uma estrutura própria, autónoma, para poder zelar pelo 

desenvolvimento deste setor. Já há uma proposta para a criação de um Instituto, mas 

agora não posso dizer em que pé está proposta. Eu, portanto, recebi essa proposta e já 

terão feito chegar ao Primeiro Ministro… A relação entre o Diretor da Casa da Cultura e 

o Ministro é uma relação direta, mas à primeira vista pode-se ver como é que ela está. 

Não é só ter um espaço físico, mas é preciso ter condições para poder desenvolver. Há 

sempre um plano de atividades, se não houver recursos financeiros para tal, torna-se 

muito difícil. Porque recursos financeiros também… portanto quadro pessoal, formação 

contínua, formação de capacitação… De modo que os profissionais desta área se sintam 

autónomos e capazes de desenvolver estas atividades.  
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2. Qual é o conceito chave sobre a Cultura que vigora no Ministério ou na 

Direção Geral da Cultura?  

Conceito chave… Sim, nós temos cultura como uma memória. E a cultura, para 

mim, particularmente, somos nós. Então, tudo quanto fazemos depende da nossa 

maneira de pensar, é a exteriorização de um sentimento, mas esse sentimento tem de ser 

um sentimento puro, um sentimento de pertença. Porque nós entendemos que a cultura 

garante ao homem esse equilíbrio. Esse equilíbrio que lhe permite afirmar como ser 

pertencente a uma determinada comunidade, um país. Porque nós podemos entender 

que seja no sentido de guardar (Não!), reter (Não é isto!)… É também no sentido de 

promover… e essa promoção é pela partilha. Significa dizer que nós temos que 

distribuir, informar, mas antes dessa informação temos de inventariar, para sabermos o 

que há, que legado nós temos dos nossos ancestrais, o que o passado nos deixou… O 

que durante esses séculos todos, o que se perdeu no tempo para podermos recuperar e 

entregarmos de novo ao povo, que tem a responsabilidade de preservar, para que a 

geração vindoura conheça. Porque a cultura permite ao homem comportar-se 

devidamente numa sociedade, respeitando os valores considerados padrão, porque nós 

tomamos contato com isso desde a infância, a nossa maneira de ser, como sublinhou 

aqui, de estar… Tudo isto são legados… eu até diria: se um dia o cão falasse, teria 

continuado a falar. Um dia o homem falou. Então nascemos, temos essa capacidade, 

contato com os nossos semelhantes, os nossos pais, a comunidade, os vizinhos e 

aprendemos a falar também… Como eu dizia, a cultura é o homem e sem o homem não 

há cultura, não há valores. Agora, esses valores também têm de ser cultivados, embora 

alguns sejam assim… enfim… Quer se queira quer não, são empréstimos que se 

fazem… Desde a infância adquirimos certos valores, e à medida que vamos crescendo, 

vamos interagindo; e nessa interação vamos ganhando… Nós ganhamos e construímos 

uma personalidade muito mais coesa, muito mais sólida. Aprendemos, a saber, onde 

estamos, para onde vamos e o que queremos para a vida. A Cultura nos garante todo 
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esse equilíbrio, porque a cultura está em tudo. Até a educação está dentro da cultura. E 

hoje, uma das formas também de se poder preservar é pela divulgação. Hoje, por razões 

da própria globalização, é verdade que uma cultura, normalmente aquela considerada 

hegemónica pretende sobrepor-se àquelas mais fracas, como é o caso de São Tomé, 

onde os empréstimos são feitos pela internet (sublinho aqui o papel das tecnologias) 

pela rádio, pela televisão, enfim… meios de massificação; e nós acabamos por consumir 

e se não tivermos um padrão devidamente assente, nós acabamos nos render. Então, é 

preciso que se adote uma política de preservação e promoção, de difusão, para que os 

outros países, para que o mundo também conheça aquilo que nós temos. Significa dizer 

que temos de organizar aquilo que temos em jeito de pacote, para podermos ofertar. Nós 

não podemos continuar só a consumir, nós temos que ofertar também, mas essa oferta é 

criada, é estruturada, é organizada segundo um princípio lógico, constante da própria 

política cultural de São Tomé ou de cada país. Ainda bem que tocou nesta questão. 

Como é que está estruturada a política cultural? A política cultural. Como sabe, o 

setor da Cultura existe há já largos anos, mas o mesmo, até 2012, ainda não tinha, ainda 

não contava com um documento oficial. E já há? Já há! Daí que as coisas eram feitas 

como eram feitas… O levantamento daquilo que nós temos, ainda não foi feito. Com o 

documento de política cultural já podemos estabelecer metas, temos indicadores. Então, 

agora o que temos de fazer é trabalhar, à luz daquilo que o documento nos orienta. Esse 

documento é o resultado do 1º Fórum Nacional da Cultura realizado em São Tomé. Foi 

no ano 2011 que nos reunimos na Biblioteca Nacional sob orientação do então Ministro 

da Educação, Olinto Daio, e no fim conseguimos esse resultado e foi aprovado 

recentemente em Conselho de Ministros. À luz desse documento, considerado 

manancial pela importância e significância que tem para o Estado são-tomense, nós já 

começamos a desencadear algumas ações. Entre elas, e é citado, o atelier que teve lugar 

em São Tomé no ano passado, no mês de Outubro, sobre a Preservação do Património 

Cultural Imaterial com apoio da UNESCO. Nós apressamos o projeto, comprometemo-
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nos com a UNESCO e estamos à espera de financiamento para começarmos a trabalhar 

na recolha. E foi na segunda semana de Outubro, que também promovemos outro 

atelier, desta feita sobre o Património Material. E condições estão a ser criadas para 

levarmos a cabo a tarefa que temos, porque pretendemos elaborar uma lista indicativa 

para concorrermos com os bens materiais que temos (alguns dos bens) à Património 

Mundial. Sabe que Cabo Verde é um exemplo; a Cidade Velha, que eles conseguiram. 

Hoje, a Cidade Velha é considerada Património Mundial. Nós também já temos dois 

bens indicados: a Empresa Agostinho Neto, uma memória e a cidade histórica de São 

Tomé. E se conseguirmos isto a tempo, vamos poder estancar o fenómeno que nós 

estamos a assistir agora: a situação de prédios. Projetos estão a ser aprovados, esses 

projetos de construção de prédios que hão de tirar lugar a essas estruturas históricas, a 

esses patrimónios arquitetónicos que nós temos cá. Daí que é preciso que haja um 

encontro entre o tradicional e o moderno. Porque para isso é preciso definir, é preciso 

fazer um levantamento e dizermos “não, a Casa da Cultura é considerado um património 

arquitetónico, o gabinete do Primeiro Ministro é considerado…”. Quer dizer, nós temos 

que identificar e depois com base nisto nós podemos dizer “olha, nós trabalhamos e 

emitimos também parecer”. A DOP, que é Direção das Obras Públicas normalmente, 

para aprovação de determinadas plantas, para construção e demolição de edifícios aqui 

na capital, eles remetem uma solicitação por escrito e nós emitimos o nosso parecer. 

Nós temos responsabilidade para com o património. E daí que é preciso que 

identifiquemos, numa primeira fase, os edifícios que podem ser considerados 

patrimónios do povo são-tomense, património histórico, e definirmos as áreas que não 

devem ser, as partes que não devem ser tocadas. Porque há edifícios que não podem ser 

tocados. Sobre esse edifício só pode haver mesmo manutenção ou o que quer que seja, 

ou restauro, por exemplo, mas não alteração da sua estrutura. E há edifícios também que 

podem ser alterados em partes, e há partes que têm de ser preservadas. Há outras que 

podem ser demolidas, não há problema. Mas é um trabalho que tem de ser feito. Criou-
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se um Comité para a Preservação do Património Cultural Material e o mesmo Comité 

tem a incumbência de levar a cabo os trabalhos referentes ao trabalho do Património 

Cultural Imaterial. Portanto, para falar de forma detalhada, com maior precisão possível 

sobre os trabalhos que brevemente serão desencadeados, eu aconselho a se encontrar 

com um dos elementos do respetivo comité. Portanto, fazem parte do mesmo o sr. Ayres 

Major, o Sr. Armindo Aguiar, a Dr.ª Nazaré de Ceita, o Sr. Caustrino Alcântara e o sr. 

Francisco Conceição (da Região Autónoma do Príncipe). A coordenadora desse Comité 

é a Dr.ª Nazaré de Ceita. Portanto, qual é o principal objetivo do Comité? Bem, o 

comité, como eu lhe dizia, tem dupla função: a primeira, sobre o património imaterial, 

que são ideais, proceder ao levantamento daquilo que existe, fazer a sua classificação 

(dizer “olha, no passado já houve tal, tal e tal coisa, que hoje já não existe; mas o 

passado legou-nos tal, tal e tal memória que ainda existe, umas em extinção, outras 

ainda vivas. ”) Então, traçar o plano de preservação. E esse levantamento daquilo que 

existe deve ser apresentado à UNESCO. Depois, no futuro, quem sabe, através da 

UNESCO, arranjar-se condições de preservação, de se fazer uma devida intervenção e 

de recuperar, preservar e divulgar aquilo que temos. A segunda tarefa que é também um 

inventário daquilo que existe do Património Cultural e Material. Nesta primeira fase, 

para elaboração da lista indicativa, não queremos apresentar como tal o Património 

Natural, queremos o Património Cultural Material, porque nós temos cá fortalezas, 

também na Região Autónoma do Príncipe, que remontam a 1530. O mundo precisa 

conhecer aquilo que temos. Feito o devido levantamento… 

3. Porquê que há uma única comissão para estes dois patrimónios ( o material e o 

imaterial)?  

Eu penso que sim. Mas, sabemos que o país é pequeno. E pessoas que detêm 

conhecimento da matéria cultural também são poucas em São Tomé. Daí que muitas 

vezes forçosamente, ainda que queiramos abrir um bocado o leque acabamos por 
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entregar a responsabilidade às mesmas pessoas. É aquilo que acontece um pouco por 

todo o país. Se nós formos analisar, estas mesmas pessoas estão em tudo. Estas mesmas 

pessoas estão em todos os lugares. Porque só há alguns anos é que se começou a apostar 

seriamente na educação. Digamos, sempre houve educação de qualidade… mas, 

sobretudo educação na perspetiva superior, na formação superior. De modo que o país 

viveu muitos anos dependente dessas pessoas, porque não contava com pessoas 

formadas. Eu penso que essa é uma das razões. E dificilmente se consegue alterar essa 

perspetiva. Há que contar com pessoas formadas, quer dizer que quando atingimos este 

estado, este nível, então exigimos, reivindicamos, de modo a que haja alteração dessa 

perspetiva tradicional. Sabemos que muitas vezes aparenta-se como uma resistência. E 

assiste-se também a não partilha de informações, de conhecimento, da passagem de 

testemunho: uma das coisas com que nos confrontamos aqui em São Tomé é que as 

pessoas não gostam de passar estas informações. E ninguém é perpétuo. Porque sim, 

porque quando a pessoa morre, é o que está a acontecer hoje, estamos a perder muitas 

pessoas idosas e elas, de qualquer maneira, elas vieram num dia e também têm que 

regressar noutro. Nós um dia também iremos. E se nós não fizermos esse trabalho de 

casa de sensibilização, de modo que haja partilha, de modo que haja unidade, todos em 

torno de um mesmo objetivo, dificilmente conseguiremos. E até poderia dizer mais: a 

própria geração, a geração dos jovens, a geração atual poderá ser uma geração falhada, 

sem norte e isso é muito perigoso para um país. Porque as pessoas mais velhas que têm 

conhecimento do mundo, que é aquilo que nós dizemos visão holística, conhecem muito 

bem o país, do passado ao presente, e elas devem partilhar também esses 

conhecimentos, para que a nova geração tenha responsabilidade de garantir a 

continuidade, de transmitir às gerações futuras aquilo que hoje nós estamos a fazer. E 

quando não há isto, quando há uma barreira, então dificilmente o país continuará assim. 

Esteremos a remar contra o vento. Em relação a esta necessidade de se fazer livros e 

de se apostar mais na literatura. Há alguma parceria entre a Casa da Cultura ou a 
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Direção Geral da Cultura e a UNEAS? De modo a compilar esses conhecimentos e 

deixar este legado. Quer a UNEAS, quer a Casa da Cultura quer a Direção Geral da 

Cultura, todas estas instituições pertencem, são afetas ao setor da Cultura. O que falta 

realmente é o diálogo, porque é aquilo que dissemos aqui: há um gelo, há um 

isolamento. Não é só no setor da cultura, em todos os cantos do país, nas instituições 

públicas não há aquele diálogo, aquela concertação que possa promover a unidade, no 

bom sentido da expressão. Daí que nós sentimos que existe no setor da cultura um 

desfasamento entre as pessoas. Por mais que queiramos, parece ser uma tradição, parece 

ser muitas vezes uma propriedade individual. Quando uma pessoa está a frente de uma 

instituição entende que a instituição talvez lhe pertença… Mas não há, assim, nenhum 

esforço por parte do ministro ou… Claro que há, claro que há. Eu também faço parte, 

pertenço ao conselho consultivo do Ministério da Educação e neste momento estamos 

todos juntos. Há casos, um ou outro que nós defendemos unanimemente, mas há casos 

também individuais da defesa institucional. É o que eu tenho comigo, acho que seria 

muito importante para essa direção geral que vive debaixo das alçadas da Educação, que 

muitas vezes tende a tirar o lugar da Cultura, do setor em termos de prioridade, de 

oportunidade… eu penso que, aquela questão que me colocou, poderia servir de 

alicerce, de base para a unidade. Como? Criando-se uma equipa de trabalho, 

eliminando, assim, a figura do diretor geral. Porque o diretor geral de nada serve. Eu 

penso que essa equipa de trabalho, uma equipa formada pelos responsáveis de cada uma 

das instituições afetas ao setor da cultura, dar-nos-ia muito jeito de criar essa unidade. 

Ou, ainda que o diretor geral (eu não estou a falar da minha pessoa), ainda que houvesse 

um diretor geral, que houvesse essa equipa de trabalho também: então seria uma 

comissão. Eu penso que assim nós conseguiríamos atingir muito mais fácil os objetivos, 

do que ter uma pessoa à frente dessa direção. Com os fracos recursos que temos, para 

poder gerir seria uma das formas de nós ficarmos muito mais próximos dos objetivos, 

de nós tomarmos decisões, porque não seria uma pessoa, seria um grupo. E a unidade 
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faz frente a muitas coisas. É uma proposta individual, é a visão que eu tenho, do 

quotidiano e do sentimento que eu tenho para com o setor da cultura: seria muito mais 

fácil, muito mais fácil através de uma comissão. Claro que cabe ao diretor geral, 

eventualmente, formular essa proposta ao ministro. Ora, porquê que eu digo isso? 

Porque no setor da cultura, por exemplo, a direção geral, ora vejamos, mesmo em 

termos de materiais de trabalho, não só a direção geral, mesmo outras instituições da 

vida pública confronta-se também com essas necessidades. Mas parece que nós vamos 

além: temos muito mais necessidades. Mesmo o pessoal, nós praticamente não temos 

técnicos. Salvo, se calhar, três funcionários, a bem dizer, na direção geral, e, de entre 

eles, só dois detêm conhecimento na matéria. Quer dizer, há outras pessoas, pessoas 

contratadas para prestarem serviço, mas não são pessoas qualificadas. De modo que, se 

houvesse essa coesão, nós contaríamos com muito mais pessoas, e nem haveria 

necessidade de enquadrar mais pessoas. Por exemplo, o Arquivo Histórico, a Biblioteca, 

a Direção Geral, a casa da cultura, o Museu, a UNEAS, estão segregamos as nossas 

energias, então contaríamos com um número de pessoas que nem quer imaginar. As 

coisas seriam muito mais fáceis. Em detrimento, se calhar, de dois, três ou cinco 

pessoas da Direção Geral, levar a cabo a mega tarefa que nós temos pela frente.  

4. Para além das questões de que falamos sobre o património, sobre os objetivos 

da direção geral e do Ministério sobre o património material e imaterial, quais 

são os outros objetivos do Ministério da Educação, Cultura e Formação para o 

setor da cultura? Que outros objetivos é que têm?  

O documento de política cultural, por si só, jamais conseguirá trazer à tona 

aquilo que nós queremos. Jamais. Porque, quantos documentos nós temos no país? 

Quantos? Estamos sempre a produzir. Agora, arranjar recursos, quando eu digo são 

meios, não só financeiros: falamos aqui também da questão do pessoal, para se poder 

interpretar cada um dos itens, a partir destes traçar novos objetivos. Isto sim. O 
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documento já foi aprovado, então agora temos de trabalhar sobre ele. Ora, é necessário 

sim que haja propostas, que o diretor mantenha sempre diálogo com o ministro, 

apresente sugestões, propostas daquilo que se pretende fazer à luz do documento, e 

depois a partir daí… porque o ministro tem também essa sublime responsabilidade de 

ajudar o diretor a encontrar métodos para a materialização destas ideias. O Ministro está 

ali precisamente para isto. Porque o diretor traça, apresenta ao Ministro e o Ministro 

aprova. O Ministro pode muito bem propor a comissão ou criar uma equipa de trabalho 

para avaliar a situação e estudar a possibilidade de meios financeiros e outros recursos 

para a execução. Qualquer coisa que extrapole as competências do Ministro, o Ministro 

tem também o conselho de ministros, tem o primeiro ministro, os outros ministros que 

podem apresentar a questão no conselho de ministros para se encontrar uma solução. É 

assim que as coisas funcionam; por hierarquia. Mas, tendo em conta a questão que eu 

coloquei? Quais são os outros objetivos do ministério e da DGC para este setor?  

Bem, um dos grandes objetivos que nós temos, não é só em termos de recolha, de 

tratamento de dados, da preservação, da promoção e da divulgação, é a criação de uma 

estrutura, uma estrutura própria, uma instituição como tal: pode ser uma Secretaria de 

Estado (isto talvez esteja descartada a hipótese), porque já se tentou, mas não houve 

sensibilidade. Então, vamos agora ter um instituto, a criação de um instituto, com 

autonomia financeira e patrimonial. E só assim os grandes objetivos ou os outros 

objetivos poderão… enfim… Porque nós, neste momento, celebramos as datas, são 

datas históricas, poderemos criar uma ou outra atividade… Há outro objetivo que nós 

temos que é “casar” a Cultura e a Educação através da apresentação de um pacote de 

informações ou de itens culturais que possam vincular no curriculum escolar, que é um 

trabalho que nós temos em curso, porque nós temos que orientar as novas gerações, 

porque eu penso que assim, mesmo pelo princípio da cidadania, pela promoção da ética, 

moral. Tem que ser assim. Há uma geração, as pessoas adultas, parece que já não estão 

muito sensibilizadas. Então penso que temos de formar outra sociedade a partir dessa 
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orientação. Porque a educação existe para isso: para formalizar o informal e transformar 

o informal em formal, como ferramenta da mudança para o desenvolvimento, como uma 

peça utilitária; orientar o homem a agir, saber agir, fazer, saber fazer, fazer com 

consciência, saber o porquê que está aqui, o porquê que tem que fazer assim, onde quer 

chegar, quais são as metas. Porque nós falamos sempre em valorização, mas não se 

valoriza só pela celebração. Porque um dos obstáculos, o maior problema que nós temos 

é a falta de consciência e de sensibilidade para com a cultura nacional. Então, não 

vamos fazer crescer isso: vamos estimular as crianças, orientá-las para que elas cresçam 

com consciência, com essa identidade, esse sentimento patriótico, a pertença, 

sentimento de pertença. Só assim nós seremos capazes de quebrar o gelo. Mas, isto é 

um objetivo que já está a ser posto em prática? Nós estamos a trabalhar sobre, 

porque isso requer investimento, condições financeiras e estamos a ver se conseguimos 

um financiamento, mas na verdade já tem havido diversos encontros entre o setor 

competente da Educação e o setor da Cultura. Temos vindo a trabalhar. O Ministério da 

Educação já apresentou o projeto, eu creio que sim. Agora vamos lá ver, conseguirmos 

financiamento é que… Mas mesmo assim há pequenas ações que nós já colocamos no 

nosso plano de atividades, são coisas que não requerem muitos custos para nós 

começarmos a fazer. Isto vai ter incidência sobre as escolas primárias? Sim, numa 

primeira fase eu creio que seja o Ensino Básico, pode ser o Ensino Secundário também, 

mas nós teremos de selecionar as escolas, há todo um trabalho que tem de ser feito pelo 

setor da Educação, mas da nossa parte só nos cabe a nós fazer o levantamento daquilo 

que nós queremos apresentar e depois traçarmos como é que vamos fazer essa 

intervenção. Temos uma questão muito prática que é o bligá, o tradicional jogo de 

cacete. Essa modalidade é nossa, mas assiste-se a todo o momento àquilo que está a 

acontecer agora no nosso país e muitas vezes pode-se chamar isso de “lei dos mais 

forte”, porque se não tivermos como fazer, se não tivermos recursos muitas vezes temos 

que assistir de forma impávida e serena. Por exemplo, Brasil neste momento entrou com 
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a capoeira, e eles têm financiamento para isso. Todos os jovens estão empenhados na 

capoeira. E o nosso bligá? Então podemos levar isto às escolas e nós teremos apoio do 

Estado. E podemos sim fazer um “casamento”, entre aquilo que nós temos e aquilo que 

vem, pode ser entre o tradicional e o moderno, entre o nacional e o estrangeiro, embora 

aquela manifestação, a capoeira também subscreva o comportamento do homem 

africano porque são ideais do homem africano, não é só do Brasil, também foi levado 

para o Brasil. Ou se calhar uma das armas que o homem africano viu para poder 

contornar a situação que era a conturbação social da altura. E não só isto. Mesmo a 

pintura: podemos promover atelier de pintura nas escolas, pintura ao ar livre, 

convidarmos, até mesmo numa praça pública, que pressupõe inclusão – quem esteja a 

passar vem, passa um pincel – e então, eu se nós partirmos por aí com pequenas coisas, 

são coisas que não acarretam tanto, muitos custos, nós conseguiremos sim inclusão, 

conseguiremos uma grande quantidade de pessoas a participarem. Há muitas outras 

coisas, muitas coisas prescritas, muitas. Por exemplo, nós temos os nossos valores, 

quando eu digo, o património imaterial, está assente praticamente na oralidade. Muitas 

vezes pode ser uma manifestação folclórica ou o que quer que seja, mas há uma recolha 

que tem de ser feita. Por exemplo, os contos tradicionais, contos populares são-

tomenses, há muitas coisas: os mitos, as lendas… E estas coisas estão por ser feitas. Há 

livros sobre essas coisas? Há, há alguma coisa. Ultimamente tem-se produzido alguma 

coisa. Podemos encontrar isso no Arquivo Histórico? Eu acredito que sim. Então, 

sobre os contos, nós podemos fazer esse levantamento, recolha dessa memória e isso 

requer custos. Podemos também pegar naquilo que já existe, criarmos bandas 

desenhadas, podemos ilustrar os textos já existentes também – há muitos jovens hoje em 

ST, principalmente no Liceu Nacional que podem fazer isso, nas escolas podemos fazer 

isso. E podemos depois editar livros, começarmos a comercializar quer aqui quer fora 

do país. Nós estamos sempre a importar, porque não exportarmos também? Mas isso é 

todo um trabalho que deve ser feito. Tudo isto é o pacote que nós temos, e pode-se 
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transformar em oferta. Portanto, pode atrair mais pessoas, principalmente turistas a vir 

cá conhecer ST, ver a realidade, tomar contato com o real quotidiano do país, visitar os 

lugares, os sítios. Mesmo um pequeno conto, quando nós editamos um livro ele deixa de 

ser memória de uma só pessoa e se torna memória coletiva. Depois quando exportamos, 

vendemos fora do país as pessoas que se socorrem dessa informação, querem conhecer 

muitas vezes, querem vir ao país para saber, ter mais informações sobre aquilo que é a 

realidade. E assim, é dinheiro também que está a entrar para o país. Nós, por acaso 

temos um Ministro que se preocupa muito com questões dessa natureza, sobretudo com 

a Cultura. Porque também não depende só dele: é o sistema. Por mais que haja vontade, 

porque as transformações se fazem, operam-se. Assim, há uma lentidão, não é de um dia 

para outro que as coisas se fazem, mas é preciso algum tempo. Mas o importante é que 

haja objetivos. O importante é que não morramos aqui, é que insistimos, temos de 

insistir. Dizem que “água mole em pedra dura bate, bate até que fura”. Então, se nós 

continuarmos a acreditar, um dia hão de ouvir que os nossos pequenitos conseguiram 

alguma atenção.  

5. Como é que estão a pensar integrar isso nos sistemas educativos? Que essas 

atividades se inscrevam em atividades extracurriculares, ou que façam parte 

mesmo de um plano curricular? 

Numa primeira fase, porque depende do tipo de ação: há ações que se podem 

inscrever no plano de atividades extracurriculares e há também que constem 

diretamente do currículo, que seja ministrado, orientado. Porque nas atividades extra 

curricula nós podemos convidar especialistas, pessoas que dominam a matéria para ir à 

escola trabalhar com as crianças, mas há conteúdos, por exemplo, do Arquivo Histórico, 

conteúdos relacionados com História que têm de ser ministrados pelos professores, quer 

dizer, os professores têm de receber uma orientação para o efeito. Não é quem quer que 

vá lá à escola lecionar: é preciso garantir, é preciso formar professores formadores e 
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esses, por sua vez, podem orientar os professores para trabalhar com os alunos. Não é 

convidar João ou Pedro para poder ir lá à escola orientar as crianças. Nós já 

apresentamos isso ao Departamento de Inovação Educativa. Porque mesmo para o 

ensino de danças tradicionais, nós temos o setor que é o setor de Artes e Espetáculos, 

mas só que está inoperante, aquilo não funciona, funcionou no passado e hoje já não 

conta… só conta com um funcionário, que está na DGC. Estas direções estão todas 

fechadas porque não têm técnicos, não há materiais, não há nada absolutamente. Não 

há! É para ver como é que está o setor da cultura. Então temos que reativar tudo isto: 

temos que por as direções e os departamentos a funcionar. E para isso há que se criar 

condições, porque a Direção Geral não pode, se jeito nenhum, funcionar com meia 

dúzia de pessoas, para coordenar ou chefiar os departamentos todos que não existem: só 

estão no papel. É só para dizer: eu sou funcionário da Direção Geral. Então, temos que 

tirar do papel aquilo que lá está para materializarmos. E só assim com uma coordenação 

intersetorial entre o Diretor Geral e uma equipa de trabalho, eu acho que sim. Por 

exemplo, mesmo com o Diretor Geral, ele pode promover encontros semanais com os 

outros diretores ou coordenadores ou chefes de departamento para traçar. Uma vez que 

falou sobre dificuldade em recrutar pessoas que trabalhem nas instituições ligadas 

ao setor da cultura, há algum programa do Ministério de formação de técnicos, 

uma vez que disse que a DGC está sem técnicos? Há sim. Mesmo no orçamento da 

Direção Geral, há um capítulo que tem a ver com formação contínua. Embora o valor 

seja mínimo, aquilo não dá mesmo. Seria necessário, se calhar, multiplicar aquilo por 10 

ou 15 ou 20, mas o próprio ministério pode fazê-lo, o próprio Ministério da Educação, 

de vez em quando… Tem-se vindo a registar ultimamente algumas ações. O problema é 

o número de funcionários. Há necessidade sim de enquadrarmos porque daí a razão base 

de se criar um Instituto Nacional da Cultura. Porque o Instituto sim, poderia responder à 

todas essas questões: desde o enquadramento do pessoal, tudo. Olha, eu tenho o 

documento para a criação do Instituto. Aí estão prescritas todas essas necessidades: 
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desde contratação do pessoal, por direção, por especialistas em cada área; tudo isto está 

ali, muito bem traçado. Agora, vamos lá ver se conseguimos levar isto a bom porto. É o 

que nós agora esperamos. Mas sabe-se que para a criação de um Instituto há que ter 

condições. E o país neste momento, tem necessidades, muitas necessidades políticas. 

Mas também tem que ser. Pelo contrário, até quando? Há que definir prioridades, ou, 

quando não, acabarmos com a Direção Geral e dizermos que a cultura não existe. Ou 

continuamos assim? É verdade! Ou dá-se mais atenção ao setor ou cria-se o tal Instituto 

ou o Estado que diga: olha, a cultura… Agora, acabar com a cultura é acabar com o 

homem.  

6. O Ministério tem algum programa de apoio às artes? 

Apoio às artes. Claro, claro que sim. Porquê? Criou-se, recentemente, não sei com 

apoio de que país, não sei se é o BAD (Banco Africano do Desenvolvimento), não sei, 

criou-se o Centro Artesanal de ST. Isto na vertente artesanal, mas pode-se fazer muitas 

outras coisas. Eu por acaso ainda não visitei o espaço, está sob a alçada da Direção do 

Ensino, é uma escola, parece que aquilo o objetivo é formar jovens no mundo das artes.  

Tenho recebido com muita frequência um dos coordenadores daquela instituição, que 

está numa fase embrionária em termos de ações: da planificação, da criação de 

condições. Mas parece que o objetivo mesmo é promover o artesanato em ST. Eu não 

tenho assim muitas informações sobre a criação daquela instituição, eu não tenho. No 

nosso orçamento temos um capítulo que é: Preservação e Promoção da Cultura 

Nacional: mais Cultura, mais Cidadania. Como sabe, a Direção Geral também existe 

para apoiar. Independentemente da promoção, deve apoiar também. Muitas vezes, 

pedem um projeto, muitas vezes não solicitam apenas apoio, portanto, da Comissão de 

Ministros em termos finaceiros, mas às vezes também apoiamos com alguns meios de 

logística, meios de transporte, eventualmente, mas também orientamos para a criação. E 

normalmente, quais são os artistas que mais vos procuram: pintores, escultores, 
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músicos…? Todos. Todas as pessoas, das mais distintas áreas. Os músicos em primeiro 

lugar. E os músicos, nós temos um protocolo assinado com a Assomúsicos que a 

Associação de Músicos São-tomenses. O Ministério assinou um protocolo com eles. 

Esses têm beneficiado muito do apoio do Ministério da Educação, não digo só o setor 

da Cultura, na pessoa do senhor Ministro de Educação Cultura e Formação que assinou 

com eles um acordo. Esses passam todas as semanas, mesmo para pequenas 

intervenções na sede onde opero, o Ministro autoriza muitas vezes o desbloqueamento 

de pequenas verbas, para apoiar; quando têm alguma ação, muitas vezes querem ir aos 

distritos… nós também apoiamos; as viagens, a solicitação do visto, o passaporte de 

serviço é connosco, porque eles têm de ter autorização para isso e o Ministério está 

precisamente para apoiar. E o Ministério sempre apoiou. Depois vêm os artistas 

plásticos, artesãos, muitas vezes fazem feiras e o que quiserem organizar nós também 

apoiamos. Mas é verdade que nem sempre podemos atender a todas as solicitações. O 

Estado também não tem muito. E sabe-se lá como é que o Estado tem desafiado as 

circunstâncias para poder fazer o pouco que faz. Não é fácil, temos que entender. Às 

vezes, criteriosamente, quando conferimos algum apoio a um determinado artista, 

momento depois vem outro ou o mesmo artista remete uma segunda solicitação, nós 

entendemos que devemos apoiar o outro em detrimento deste porque já beneficiou do 

apoio anterior e o apoio não pode ir para todos. Ou analisamos de entre as solicitações 

todas, há solicitações que nós não temos como. Não apoiamos, mas prometemos para o 

futuro. Então, vivemos de esperança. Negar a vida é dar a morte.  

7. Quais são os principais parceiros da DGC? E como é que eles atuam: em que 

domínios?  

Pois, bem, primeiro é o Estado como tal. Porque as ações que nós promovemos, 

contamos, se calhar, com oitenta por cento do financiamento do Estado. Depois temos a 

UNESCO. A UNESCO que é um dos maiores parceiros do nosso país. E nos tem dado 
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muito, muitíssimo. Esses dois trabalhos que nós temos sobre o Património Material e 

Imaterial, quando fizermos o levantamento, porque muitas das questões que me foram 

colocadas, eu não quis tocar neste ponto, mas não se pode dar um passo sem que haja 

condições criadas, sem que haja uma organização prévia. Esta questão do levantamento 

depois para sabermos como distribuir os bens. Nós neste momento, depois do atelier 

vamos começar já o trabalho, e para fazermos essa divisão e dizermos “é verdade que o 

Estado não tem muitos recursos para poder preservar todos estes patrimónios que nós 

temos, principalmente arquitetónico, distribuídos pelos quatro cantos do país, mas 

vamos fazer o seguinte: vamos entregar às Camaras, que são poderes locais, 

determinadas responsabilidades em concertação. Há patrimónios que devem estar sob a 

responsabilidade do Governo, tanto pode ser através da DGC ou futuramente uma ou 

outra instituição. Mas primeiro, temos de saber o que temos: o que há e com base nisso 

é que se pode traçar a política de preservação. Agora, não basta dizer só que temos um 

documento de política cultural. E é trabalhoso. Temos de fazer isso. Nós estamos a 

contar evidentemente com apoio da UNESCO para o efeito, no que toca ao Património 

Cultural Imaterial. Agora, o Material, como diz a própria convenção, a partir do 

momento que nós queremos apresentar a nossa candidatura, a partir do momento em 

que elaboramos uma lista indicativa, apresentamos os nossos bens para Património da 

Humanidade, nós temos que ter condições internas para os assegurar. Daí que condições 

têm de ser criadas. Poderão criar-se no Governo uma conta interna, com as indicações 

das necessidades. Nós temos de fazer. Nós temos aqui o esboço daquilo que tem de ser 

feito:  

 Reforço do quadro jurídico e legal;  

 Criação do fundo do Património Cultural e Natural,  

 Levantamento, registo e classificação do Património Cultural Material e 

Imaterial; 
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 Campanha de sensibilização das partes interessadas (as comunidades, os 

políticos e tudo o mais); 

 Capacitação técnica local; 

 Realização de uma conferência internacional sobre os património sem ST; 

 Inscrição de bens na lista indicativa; 

 Etc, etc, etc. 

Há muitas e muitas informações e ações que nós temos que levar a cabo sobre o 

Património Imaterial, antes da apresentação do documento. Agora, a criação desse 

fundo… O setor da Cultura encontra-se, assim, nessas situações. Agora, para a criação 

do fundo, é preciso que haja muita vontade por parte da classe política. Mas, há uma 

campanha, que é a campanha de sensibilização, que envolve a Comunicação Social, 

principalmente porque eles também estão connosco. E não só a Comunicação Social, 

mas também outras instituições, porque a segunda comissão envolve também peritos de 

áreas diversas, como Obras Públicas, Tribunais, o Supremo Tribunal da Justiça, 

Finanças Públicas, Direção do Ordenamento Territorial, Cadastro. Quer dizer, tudo isto, 

estas instituições todas estão presentes. Os historiadores. Quer dizer que este comité é 

muito mais amplo. E já foi aprovado pelo Conselho de Ministros. Então começam a 

trabalhar brevemente. Sim, Sim. Parece que para a semana temos já uma reunião 

agendada. Para ver que as coisas, paulatinamente, estão a ser feitas. Porque neste último 

atelier que nós realizamos na Biblioteca Nacional, é ali onde eu pude, de facto, ver que 

hoje há muita gente interessada em áreas do património e na cultura nacional. Os jovens 

estão todos eles sensibilizados, das demais instituições públicas, todos os que tomaram 

parte nesta ação de formação. Para ver que a é a juventude a força de mudança. Muita 

gente sai de cá vai estudar lá fora, vê aquilo que vê lá fora – a organização, a 

concertação – e quer também que o seu próprio país tenha. E é isso que nós temos que 

fazer. Nós temos de assumir o destino desta terra. Porque nós somos os mensageiros do 

tempo. Nós ainda vamos aprender com as pessoas mais idosas. Porque nós ainda temos 
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algumas: umas que estão muito próximas de nós, e outras que ainda estão distantes. 

Porque a cultura também contribui. Contribui: tem a ver com diálogo, tem a ver com 

forma de pensar.  

8. Qual é o nível de transversalidade entre o setor da cultura e os outros setores? 

Já falamos do objetivo em juntar os setores da cultura e educação, mas até que 

ponto existe mesmo essa transversalidade? 

Como dizia, a cultura está em tudo. Somos nós os atores sociais e também 

culturais. Primeiro, por sermos humanos, existe uma relação entre os homens, não 

importa onde ele esteja ou de que cor seja ele está numa instituição pública, no 

Ministério dos Negócios Estrangeiros ou Ambiente ou Serviços Geográficos Cadastrais 

eles também estão na Cultura. Então somos todos homens, humanos e graças a isso 

somos capazes de encontrar entendimento. A partir do momento em que falamos a 

mesma linguagem, temos a uma capacidade: falamos a mesma linguagem. Daí podem 

vir a consertar. No que toca às ações, essa transversalidade… Porque de facto aquilo 

que o pessoal do Ambiente desenvolve na política de preservação quer contra mesmo a 

agricultura, contra a desflorestação, a prevenção contra as catástrofes naturais, 

aquecimento global, enfim… Todas essas ações estão ligadas também à própria cultura, 

que é o agir do povo. Agora o povo tem de ser orientado. É verdade que o setor da 

cultura deveria ter um papel preponderante. E não tem? Não, não tem. Não tem por 

causa da própria política, porque eu já lhe dizia que nós não tínhamos um documento de 

política cultural. E o Documento de Política Cultural que nós temos dá aso a essa 

relação intersetorial, entre instituições de foro privado. E é a partir daí que nós vamos 

começar a desencadear programas. Eu tive ocasião de participar num atelier que teve 

lugar nos Camarões, foi no mês de Abril, creio eu, onde estiveram reunidos peritos de 

áreas diferentes, e é aquilo que acabou de me dizer, os que têm responsabilidade na área 

ou têm responsabilidade pela promoção ou equilíbrio. Então estivemos todos ali. Já não 
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me lembro de quantos países, mas eramos ao todo cento e cinco participantes, da 

Comunidade Económica dos Estados da África Central. Estávamos ali para quê? Era 

para refletirmos sobre o que acabou de me dizer, sobre essa relação que deve haver 

entre instituições, para a promoção de uma cultura de paz, para a prevenção contra 

catástrofes naturais, para evitar que a terra esteja frequentemente a sofrer dessa 

temperatura do aquecimento global, abate de árvores, desflorestação. Muitas outras 

realidades. Com a finalidade de se poder preparar um documento que eu tenho cá que é: 

Atelier de reforço às capacidades para a preservação dos conflitos – política educativa 

incorporada. Então, é onde está essa articulação. Que é o que nós não tínhamos. E neste 

momento nós já recebemos, inclusive, o financiamento da UNESCO para podermos 

promover um atelier em ST, onde estaremos sentados com os peritos de todas estas 

distintas áreas para discutirmos e elaborarmos um documento desta natureza para o 

setor da educação, onde os professores estarão a orientar os seus alunos para estas 

questões todas. Então, é onde está a transversalidade.  

Porque muitas coisas que são feitas no país, não são feitas mediante uma 

planificação uniformizada. Significa dizer que não há passagem de mensagem. Quer 

dizer, eu penso e faço, de forma desarticulada. Então, temos de ter uma mesma 

linguagem, e é esse trabalho que nós temos de fazer para que haja unidade, 

transparência, partilha, de modo que todo o país saiba o que é que cada setor tem pata 

tal mês ou tal ano. Eu tenho as minhas ações, mas ao preparar essas ações muitas vezes 

eu também tenho de ter meios, de modo a que eu me desloque, por exemplo, à Camara 

Distrital de Cantagalo, à Camara Distrital de Lembá. Perceber os vereadores de Camara, 

os presidentes de Camara, que ações é que eles têm para o ano 2013, o que é que nós os 

dois podemos trabalhar, quais são as ações que nós podemos desenvolver. Eu posso ir 

ao Ambiente, eu posso trabalhar com as ONGs. Mas isso tem que ficar no plano de 

atividades: parceiros/participantes, financiamento, onde é que se vai buscar 

financiamento, quantas pessoas irão participar, etc. E assim não será um trabalho 
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individual. Será um trabalho que virá a beneficiar o próprio país. Porque é muito fácil. 

Promove-se uma ação respondendo à pergunta: se nós por acaso participamos ou não, 

até que ponto teremos aproveitado essa matéria ou não. Essa matéria poderia ir até para 

Educação. Poder-se-ia criar a possibilidade de visitas de estudo. Mas se houvesse esse 

trabalho de base. Mas não é quando vemos na televisão que alguém está a fazer tal coisa 

que vamos solicitar. E outra coisa, é o facto de muitas vezes as pessoas não respeitarem 

o próprio Estado. Eu digo isso porque: eu sou Diretor, o meu setor tem tal, tal, tal 

competências, alguém para desenvolver determinadas ações deve se dirigir a mim, pedir 

a esta instituição, para poder dar-me a conhecer aquilo que pretende fazer para ver se 

nós podemos fazer, porque eu tenho essa responsabilidade, o Estado delegou-me essa 

responsabilidade. Mas não acontece. Cada um faz aquilo que quer. Como sabe, a DGC 

também emite outros pareceres sobre determinadas realidades culturais, sobre edifícios, 

principalmente edifícios aqui da capital. Quando alguém pretende demolir um edifício 

ou alterar a estrutura ou o que quer que seja, a DOP aprova a vaga, mas remete-nos uma 

solicitação por escrito, porque na matéria cultural nós temos que dar o nosso parecer. 

Mas às vezes isso não acontece. Vamos a caminho e vemos só a margem a partir porque 

a planta já foi aprovada. Acontece muitas vezes. Então, é essa questão que nós estamos 

a dizer, tem de haver diálogo. E nós temos que entender que deve haver um objetivo em 

torno do qual todos devemos trabalhar. Independentemente do partido político, se é o 

que está no poder, se não é o que está no poder, seja de que religião for o importante é 

sabermos que o país é nosso e todo o esforço que estamos a fazer não deve ser de forma 

isolada. Às vezes, há coisas que têm sido feitas numa determinada instituição e que não 

há necessidade, não se justifica refazer isso, criar, gastar mais tinteiros, mais papeis, 

enfim. Por falta de comunicação, não se chega a saber, afinal aquilo já foi feito, já há 

um documento, já há tudo e estamos a refazer todo o documento. Porquê? É por falta de 

partiha de informação, de diálogo. Então, mas essas coisas não são para ser 

discutidas no Conselho de Ministros ou em reuniões. Essas realidades por vezes são 
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discutidas, às vezes sim, às vezes não. Por vezes, na matéria de financiamento, por 

exemplo, toca a determinadas competências, sabe que deve promover essa ação, mas 

uma ou outra instituição às vezes consegue financiamento e podem muito bem fornecer. 

Mas é basicamente isso que eu lhe estou a dizer. Nós ainda não temos isso. Mas nós 

temos em curso ações, porque nós temos esse atelier que ainda não foi realizado e que 

reúne essas áreas todas. A educação tem uma das maiores armas, tem o poder de 

transformar o mundo. Mas a educação por si só jamais chega. Tem de contar com 

colaboradores, com apoio porque a educação pode muito bem despertar o interesse da 

população, orienta. Dizem que a zona norte, a região de Lobata, é a parte que está a 

sofrer a maior ação de desflorestação ou onde está a falta de emprego. Então, apostam 

no abate de árvores para se produzir carvão para o comércio. Então, nas escolas pode-se 

levar os alunos de cá a uma visita de estudo, ao abate de árvores ou o que quer que seja. 

Isso é educar uma população e despertar as pessoas para a necessidade de preservação. 

Mesmo aqueles que abatam árvores, mesmo esses começam a ter outra visão, ver que 

nós não devemos castigar dessa tal maneira a natureza. A menos que eu faça isso, mas 

que eu plante uma nova. Mas é preciso que haja consciência. Será que essa pessoa 

sentirá essa responsabilidade sem que alguém a oriente? Tem de haver alguém para 

orientar. Claro. Qual é o papel das ONGs, por exemplo? O papel das Camaras, o poder 

local? Podem muito bem trabalhar numa campanha entre eles, podem trabalhar com a 

Educação, podem trabalhar com a Cultura, podem trabalhar com o Ambiente, com 

muitas outras instituições. Mas às vezes, só pelo facto de o diretor ser de outro partido, 

então já não há essa articulação. Quando nós deveríamos ultrapassar isso e vermos 

primeiro o são-tomense e segundo o próprio interesse. Eu acredito que com o diálogo 

conseguiremos encontrar uma saída. Tinha-me perguntado também sobre o outro grande 

objetivo. Nós pretendemos transformar este setor num setor de oferta, através de 

vendas, através do turismo, se houver essa possibilidade de “casamento” com o 

Turismo: criação e venda de produtos e também prestação de serviços e cobranças. 
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Respeito, porque nós temos de disciplinar as ações culturais. Melhor dizendo, os atores 

culturais. Porque esse comércio informal que se assiste por aí nas diversas produções e 

o Estado não recebe uma contribuição. Por sua vez, essas mesmas pessoas ainda 

recorrem ao Estado para pedir apoio, quando essa contribuição serviria de apoio às 

associações. Estimular, porque a Direção também estimula muito determinados grupos 

e determinadas associações. Porque através da associação eles serão capazes de atingir 

com muita facilidade os objetivos, conseguirão atrair investimentos, apoio. Agir de 

forma individual é o clima praticamente implantado no próprio país: o individualismo. 

Então vamos optar pela criatividade, isto é o mais importante. E cumprir. Nós fazemos 

isso. Temos uma assessoria, uma pessoa formada em matéria de Direito, presta serviço à 

DGC e essa pessoa é que normalmente orienta diversos produtos culturais. Nós 

queremos através desse Centro de Artesanato organizar internamente essa produção, 

receber os produtores como uma casa aberta de apoio e orientação. Não sei se, como eu 

já dizia, não conheço muito bem a estrutura daquele órgão, mas eu penso que eles só 

não garantirão o Centro de Formação, mas eventualmente poderão atrair linhas de 

investimento, créditos e coisas destas. E é muito mais fácil através de uma associação 

conseguir esse acordo do que de forma individual. Mas isto, o Estado tem que 

determinar. Dizer: “meus senhores, tem que ser assim.” E a partir do momento em que o 

Estado disser isso, as pessoas obrigatoriamente vão ter que criar uma associação. Por 

exemplo, o Assomúsicos. Nós promovemos o Festival Gravana, trabalhamos com a lista 

do pessoal que nos foi remetida pela Assomúsicos. E daí que muitas pessoas vieram 

perguntar onde está a associação. Vê como é que o Estado faz a sua intervenção? Um 

músico de renome não concordou em atuar em tal distrito, porque achava que o pacote 

era muito reduzido, porque tinha de receber um cachê superior. E nós dissemos: está 

bem, o senhor não quer, o senhor fica. Quando ele viu que outras pessoas começaram a 

ir, depois de termos percorrido a região sul ele veio aqui bater: “senhor diretor, por 

favor, coloque-me na lista.” Estamos a disciplinar ou não? E depois temos outro projeto 



Cultura e Desenvolvimento 
O Caso de São Tomé e Príncipe 

 
 
 

143 
 

 

 

  

 

que neste momento já apresentamos à União Europeia; veio o senhor Armindo 

Fernandes, que é o coordenador de fé, ligado ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, 

veio cá também um consultor europeu que é o senhor José Lucena, ele veio cá porque 

há uma linha de investimento para financiar as ações no âmbito da cultura. Então o 

senhor veio cá, nós conversamos, ele foi e eu enviei-lhe o gráfico daquilo que nós 

queremos: nós pretendemos promover a indústria cultural em ST. Eu apresentei-lhe o 

gráfico de outros projetos: o projeto da Indústria Cultural e o projeto do centro de 

Formação Artesanal. Se o país é beneficiado, contemplado com essa ação, eu penso que 

a partir daí podemos trabalhar. De igual modo, se calhar já neste mês poderei sair para 

os Camarões, com o Ministro da Educação, onde vamos também participar de um 

atelier sobre a mesma realidade: a implementação da Indústria Cultural nos Estados da 

África Central. E nós também fazemos parte. Eu não posso avançar sobre essa realidade 

porque nós ainda não saímos. Temos atualmente um parceiro, que é a CST, que no ano 

passado pôs à disposição do setor uma quantia, valor encaminhado para podermos fazer 

as atividades referentes ao Festival Gravana que por acaso correu muitíssimo bem. Nós 

estamos em vias de assinar um acordo de parceria com eles, o Ministério de Educação e 

a CST, para viabilizarmos esse financiamento, um protocolo de três anos. Eu tive um 

encontro na semana passada com o Diretor Comercial, nós falamos mais uma vez sobre 

essa realidade, apresentei-lhe outras possibilidades. Não só aquilo, mas outra 

possibilidade de protocolo. Fui com essa incumbência de levar essas ideias todas ao 

superior, para ver se nós poderemos assinar dois protocolos em vez de um. Estamos a 

bater os pés. Eu recebi agora uma solicitação proveniente de Angola, uma solicitação de 

parceria, um manifesto de dimensão PALOP, para a promoção de uma parceria cultural 

entre os PALOP, proveniente da Embaixada de ST em Angola. São ações que nós 

temos em curso. Ainda sobre a relação entre a Educação e Cultura nas atividades que eu 

indiquei para fazerem parte de política escolar, nós temos o bligá, o jogo de cacete, 

concurso literário nas escolas, concurso de teatro, atelier de pintura, exposições 
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artísticas, dramatização de contos populares são-tomenses, adaptação de contos 

populares são-tomenses a bandas desenhadas, ilustração de contos populares, encontro 

entre artistas e alunos – “Há conversa com…” –, produção de textos dramáticos 

suscetíveis de serem apresentados e organizar espetáculos teatrais nas escolas, concurso 

de músicas e músicos nas escolas, sessões de histórias de vida narradas por pessoas 

mais velhas (encontro entre gerações, passagem de testemunho) com gravação e tudo o 

mais, concurso de cultura geral – “ganha quem sabe” –, ensino de músicas e danças 

tradicionais, produção audiovisual de contos tradicionais são-tomenses, educação 

plástica nas escolas, produção de contos infantis, visitas de Estudo a locais históricos de 

STP, palestras e debates sobre o património histórico-cultural são-tomense. Depois, há 

um projeto que é o ‘Projeto Escola Museu e Museu Escola’, aquilo que os professores 

lecionam no âmbito da disciplina de História. Pretendemos que haja uma articulação 

com o Museu para que os alunos o possam visitar para tomar contato com a realidade. 

Ensino e aprendizagem das línguas nativas de STP. Numa primeira fase é isto que nós 

temos. Há todo um trabalho a ser feito, desde a seleção de escolas e coisas dessas, 

unidades didáticas essas coisas todas têm de ser feitas. Num encontro de planificação, 

doutora Mirabel pediu-me já que eu remetesse o que eu tenho já para o 1º semestre do 

próximo ano. Nós temos aqui um plano para 2014-2015-2016. Há ações que são 

transversais, quer dizer atravessam todos esses anos, há ações que são apenas para o 1º 

semestre de 2014. E é isto que nós queremos, queremos trabalhar. Não quer dizer que 

não haja vontade. Há vontade. Estamos a insistir porque há muitas coisas que podem ser 

feitas. Cultura está em tudo, está de Norte a Sul, Este a Oeste do país e a bem dizer nada 

se fez até agora. Vamos tentar, porque há coisas que temos de entrar com 

financiamento. Somos um Estado muito pobre, oxalá consigamos. Quando a isto, 

também deve ser com a UE. O Fundo Europeu do Desenvolvimento que tem 6 milhões 

de euros, mas esses 6 milhões não é só para ST, é para os PALOP, mas esse projeto só 

poderá passar se o mesmo projeto for apresentado por um outro país, quer dizer que tem 
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de haver pelo menos dois países que manifeste esse interesse. Estamos a querer 

estruturar, organizar o setor. Uma nova era, era das ações, era do envolvimento. 

Convidamos a todos aqueles que gostem da cultura, todos que se sintam realmente são-

tomenses a participarem dessa obra.  
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Doc. 2 – Entrevista a Nazaré Ceita 13.12.2013 

 

Em 1988 A UNESCO proclamou o Ano da Diversidade Cultural e do 

Desenvolvimento. Há um livro muito importante que é da UNESCO, aquilo que eles 

chamam Informe, chefiado pelo antigo Secretário Geral das Nações Unidas, Javier 

Perez de Cuellar, “A Nossa Diversidade Criadora”, acho que esse livro é muito 

importante. É um livro em que participaram mais de uma dezena de pessoas, que faz 

uma súmula do é que a UNESCO pretende com este decénio cultural. Eu até costumo 

chamar a esse livro ‘a Bíblia da cultura’. É muito importante. De resto, acho que aqui, 

isto será DGC, não sei se ainda existem materiais de alguns programas, acho que é 

muito importante ver programas vários da UE, acho que deve procurar ver aquilo que 

foi. Materiais relacionados com PIR PALOP, programas da UE, programas ACP, há 

pelo menos duas convenções: Convenção de Cotonou e Convenção de Lomé. Quando é 

que foram? O que é que trouxeram para os países africanos, nomeadamente para STP, 

porque é precisamente Lomé que nos traz dois grandes projetos, que, do meu ponto de 

vista, abriram STP para o mundo, em termos da sua cultura. Pudemos arranjar a Casa da 

Cultura, como ela está fisicamente; pudemos escrever alguns livros, nomeadamente os 

Provérbios e Mitos são-tomenses, História de STP em breve síntese, Dicionário 

Santomé-Português. Foi de 1995 até 2002/3. No fundo será isso. Nós aqui, fizemos 

neste decénio algumas coisas importantes, nomeadamente: o colóquio das línguas 

nacionais, porque ele é que nos vai conduzir ao alfabeto que ultimamente foi publicado 

no Diário da República. Se não me engano, foi neste ano 2012/13. Há uma proposta de 

unificação do alfabeto. Há também num Diário da República deste ano também que é o 

ensaio de uma política cultural para STP. Já está publicado. Em relação ao Comité do 

Património, nós estamos numa fase bastante inicial, visamos trabalhar na recolha de 

extratos culturais em vias de extinção, sobretudo na área do Imaterial, mas desde 

Novembro, ainda não está consignado no papel, mas o Ministro imbuiu-nos de também 
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fazermos o tratamento do Material. Estando a situação do Material como está, as casas a 

cair, as roças, etc., foi criado um grupo de trabalho que dentro de dias, em despacho, o 

Ministro criará este grupo no sentido de fazermos uma incursão no país para 

classificação, registo de todo o património são-tomense. Nós estamos a fazer isso com o 

apoio da UNESCO. O país é pequeno, não faz sentido estarmos a fazer divisão e o 

Ministro achou que seria consensual o grupo que está a trabalhar no Imaterial trabalhar 

também no Material. Não há técnicos suficientes para esta área. É verdade que no 

Material foi criada uma subcomissão técnica, gente nova que no terreno fará a 

classificação do material, e estamos a trabalhar também na proposta de alguns bens que 

provavelmente entrarão na lista do património mundial. Portanto é esta azáfama em que 

nós estamos. Parecendo que não, mas está no nosso plano de trabalho.  

1. Quais são os vossos resultados? O que é que já alcançaram.  

Ainda não alcançamos nada. Estamos a preparar as condições para este trabalho. 

O essencial é termos todos os materiais, pelo menos a metade, oitenta por cento dos 

materiais de trabalho. O comité está formado. Nesta Biblioteca Nacional vai funcionar o 

trabalho do Comité. Temos uma sala. Já temos computadores, já temos gravadores para 

as deslocações, temos uma sala com ar condicionado. Portanto, estamos a criar 

condições para que no primeiro trimestre do próximo ano arranquemos com o trabalho 

já no terreno. Portanto, é isso. Sim, tanto é que no Comité está integrado o DGC da ilha 

do Príncipe e, para o material, a subcomissão também integra uma das pessoas que 

acabou de ser formada na área do Material. Portanto, nós em Novembro tivemos aqui 

uma reunião internacional, preparação da nossa instituição para recolha destes bens. 

2. Em que medida considera que a preocupação no Património Material e 

Imaterial de STP contribui para o desenvolvimento do pais?   
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Precisamente porque no Património Material e Imaterial está a nossa essência. O que é 

um país sem fazer a recolha dos seus estratos culturais, deixando morrer aquilo que faz 

de si o povo. Eu acho que nisto pousa tudo aquilo que o são-tomense é e há de ser. Se 

não se trabalhar nisso, STP será um país completamente descaraterizado. Neste 

momento em que toda a gente tem a mania de falar da globalização é de se saber que 

vários países têm tido o cuidado de se salvaguardar. E lamentavelmente nós sentimos 

isso. No nosso país as pessoas não estão muito preocupadas com a cultura, quando de 

facto, eu creio que, se nós pudéssemos, a cultura é a única coisa que salvaria esse país. 

Sim., não há outra coisa a oferecer. As outras coisas são confusão. Eu fico espantada 

quando eu vejo um jogo de cartas, por exemplo, a nossa bisca, a forma como 

imediatamente as pessoas interagem, surge esse nosso crioulo lindo, profundo. Podem 

estar lá A, B, do partido X… Eu acho que essa cultura é que nos representa, é que nos 

unifica. E temos muito a fazer nesta matéria. Primeiro convencer os Governos que de 

facto se devem preocupar com as necessidades básicas, com a água, com casas de 

banho, com não sei quantos, mas esta também é uma necessidade básica. O cantor 

Brasileiro Gilberto Gil, enquanto Ministro da Cultura teve algumas abordagens muito 

importantes sobre a dimensão cultural do desenvolvimento: de como é que a cultura 

pode ajudar a transformar um país. A dimensão cultural do desenvolvimento faz-se com 

a cultura enquanto necessidade básica: tal como bebemos água, vamos à casa de banho. 

Esta também é uma necessidade básica. Esse acesso também tem que estar aberto, tem 

que extrapolar para se preocupar com este acesso, como necessidade fisiológica e como 

outras necessidades básicas. Estamos a falar nomeadamente da educação. Mas o que é a 

educação sem cultura? Ultimamente temos estado a fazer visita às escolas, eu liderei um 

grupo, e quando chegamos à escola de Ponta Figo, apanhei um susto terrível, porque a 

própria comunidade não está interessada em preservar o espaço físico onde as crianças 

estudam: deitam lixo, ditam água, deitam todas as porcarias. O que é que isso é? 

Significa que os pais querem que os filhos aprendam a ler, mas se esquecem de que a 
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outra parte contrária, que é a cultura, não está integrada. Portanto, há qualquer coisa que 

nos falta. 
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Doc. 3 – Entrevista a Guilherme de Carvalho 31.12.2013 

 

1. Como surgiu a ideia de criar a Assomúsicos? 

É uma forma de organizar. Nós temos que nos organizar, mas com objetivos 

sólidos. Com esta organização conseguimos criar parcerias, conseguimos ter mais força 

ou impacto ao nível governamental, com relação aos Ministérios da tutela. Havia uma 

razão mesmo para a união, não só com interesses ligados ao Ministério, mas também 

por uma questão de coesão entre os músicos: discutir, falar sobre a música, o que 

podemos deixar das nossas músicas, o que é que podemos defender, como podemos 

contribuir para o seu engrandecimento; a preservação dos nossos ritmos da nossa 

cultura musical. Estamos nesta época (da globalização), há muita influência e 

facilmente entra-se nesta questão do estrangeirismo. É preciso ter uma estrutura bem 

organizada de forma a preservar a escola musical, engrandecer a música, os nossos 

ritmos que tendem a extinguir. Por exemplo, a Ússua, as pessoas não tocam. Mas a 

malta jovem não é culpada, não há nenhuma passagem de testemunho. Então, vimos 

esta necessidade de congregar estas forças, esta classe, onde os mais velhos se juntam 

aos mais novos e podem ter uma palavra, porque cada um estava do seu lado. 

Percebemos esta situação e temos que salvar isso. É como a nossa língua. Depois, 

também temos de ver a qualidade para nós fazermos também um engrandecimento da 

música que nós vimos que estava um bocado parada. Temos de ter também mais 

instrumentos. Há, portanto, necessidade de levar alguma coisa que o mercado não tenha 

e ceite. Pensando na qualidade temos de ter matérias e ter argumentos para justificar 

esta mesma qualidade. E uma das coisas fundamentais da nossa linha de atividades foi a 

fundação da escola, tanto é que nós fizemos uma parceria com a CACAU, tentamos 

com o Brasil (a Embaixada do Brasil) e agora nós queremos ver com o Ministro para 

vermos a questão, vamos abrir uma conta conjunta a ver se conseguimos alguma 

quantia param começarmos isto.  
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2. Já têm um espaço físico?  

Já temos. A Direção Geral da Cultura. Evidentemente temos de entrar com 

alguma quantia para podermos remodelar aquilo. Há uma iniciativa estrangeira de criar 

uma parceria connosco, a escola de Música de Bragança manifestou um grande 

interesse de criar parceria conosco. Também estamos interessados, só temos a ganhar. 

Muitas vezes os cantores quando saem de ST vão cantar para a nossa comunidade. Quer 

dizer, cantar para um pedaço de St que está fora. Queremos que a música se afirme em 

STP como aconteceu com as artes plásticas. E são essas parcerias que nos vão ajudar. 

Também queremos que a voz feminina apareça mais, temos muito pouca. Tudo isto 

requer não só vontade, mas o que alimenta também a vontade é a consistência. Portanto, 

temos a nossa sede e estamos a criar lá meios para tentar algo com sustentabilidade. 

Temos de ver se conseguimos alguma coisa para solucionar os problemas 

administrativos que temos tido, porque não temos computadores, por exemplo. 

 

3. Se tivesse que definir a ASSOMÚSICOS como o faria? 

Uma associação, um grupo de músicos que se juntou para mudar o rumo 

monótono que tem havido na nossa música. E não só a música em si, mas a grande 

defesa dos músicos também. Porque não é só a música. Aqui os músicos descem do seu 

patamar para se tornarem pedintes. Uma das nossas dificuldades também é a questão da 

política. O nosso país é pequeno e as coisas se confundem. Confundem demais a 

política com o ato profissional e tem-se que trabalhar muito isto em STP. Temos que 

criar uma medida à volta disso: temos que começar a pedir patrocínio, distribuir flyers 

que falem da associação, sobre o que fazemos e queremos… Temos de falar com 

pessoas que tenham a iniciativa de patrocinar, que se preocupem com questões sociais. 

Já me começaram a dizer “cuidado com a política”, mas eu si separar as coisas. Não 
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podemos confundir nada: os nossos patrocinadores podem ser de partido A ou B, mas 

estão a contribuir para uma coisa de âmbito nacional. Temos de definir isso. Uma das 

coisas que dão cabo de muitas coisas na nossa sociedade é o aproveitamento político. 

Portanto um dos vossos objetivos é também reivindicar o lugar dos músicos no 

panorama… Claro. Ao nível social. Tanto é que estivemos a ver junto a instâncias 

sociais como é que podemos, o que é que podemos fazer. Temos de mudar essa situação 

dos músicos, tentar fazer alguma coisa… Muitos que deram muito para a nossa cultura, 

contribuíram para a nossa independência acabaram por estar nas esquinas a pedir. Estão 

numa situação triste e eu acho que é uma situação que não é merecida. 

4. Que atividades já promoveram ou estiveram envolvidos durante este um 

ano de existência?  

Nós fizemos uma marcha da vitória, foi a primeira coisa que fizemos, pelas 

artérias da cidade. É a nossa história, a criação da associação. Também entregamos uma 

proposta de um projeto-lei para impedir esta questão da pirataria a nível nacional. 

Porque prejudica imenso. O músico faz um CD, a pessoa grava e faz negócio com o teu 

CD. E tu quando vais lá a pessoa diz que tu tens de comprar o teu próprio CD. Há coisas 

que têm de estar muito bem explícitas que é a questão da multa para a pirataria. E nós 

não temos legislação para isso. Portanto, entregamos isto ao Primeiro Ministro, ao 

Ministro da tutela, mas se calhar temos de envolver mais juristas a volta disso para ver 

se levamos isso adiante. Há necessidade disso. Não só a questão da pirataria ao nível 

nacional, mas também uma quota de 50 por cento, foi nos aconselhado 60 por cento, eu 

até queria 80 por cento de música nacional a passarem na televisão, na rádio, nos 

destinos turísticos. Alguma coisa tem que mudar. Porque é que lá fora acontece isso e 

aqui não? Temos de contribuir para a melhoria de vida dos nossos músicos, porque 

quando a família está boa a sociedade está melhor. O engrandecimento é 

desenvolvimento. Mas as pessoas não veem isso. Se o músico ganha uma percentagem 
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isso o incentiva. Se nós não conseguirmos solucionar isso, quem vai? Uma vez que 

pertencemos à UNEAS acho que as questões de rentabilidade não podem caber apenas à 

ASSOMÙSICOS. Nós somos uma componente da UNEAS. Porque a UNEAS abarca 

música, artes plásticas, literatura, tudo. Portanto, a UNEAS tem de criar uma comissão 

que envolva tudo isso, para poder funcionar. É esta não é uma questão apenas nacional. 

Por isso tem de estar em conformidade com a lei internacional que já existe. 
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Doc. 4 – Entrevista a Eduardo Malé 08.01.2014 

 

1. Como é que surgiu a ideia de criarem esta associação, a Plataforma 

Cafuka? – 08.01.2014 

A ideia surgiu do contato de vários amigos, vários artistas, mas primeiro de tudo 

amigos. Nesta altura, vivíamos todos em Lisboa. Vendo, de certa maneira, toda a 

movimentação dos artistas da lusofonia, sentimos necessidade de congregar, estarmos 

mais próximos uns dos outros, quer como amigos quer como artistas para podermos 

desenvolver atividades artísticas em torno de um objetivo comum. E foi isso que 

motivou o aparecimento. Primeiro começou por ser uma coisa muito espontânea, muito 

livre, muito casual, ou seja, inicialmente, não havia sequer preocupação com rigor, com 

objetivos. Encontravamo-nos e falavamos sobre a arte, sobre aquilo que nós víamos, 

sobre a fraca oportunidade que sempre houve para os artistas plásticos em STP. Sempre 

que apareciam estas oportunidades era de forma muito insípida: aqui, acolá e não uma 

coisa consistente. E também, essa associação surgiu um bocado pelo descontentamento 

geral, pela inexistência de apoios institucionais, quer de instituições locais a partir da 

proveniência, que é ST, quer de instituições do país de acolhimento que é onde nós 

temos as nossas residências, neste caso em Lisboa. Neste sentido, começamos a pensar 

e a conversar regularmente enquanto grupo, e pensamos na criação de um movimento 

artístico que precisamente congregasse, desse voz, desse oportunidade aos artistas de 

uma forma quase equitativa, embora saibamos que nem sempre é possível dar 

oportunidades de forma equitativa, porque cada um tem o seu momento, as suas 

oportunidades. Os artistas, cada um tem o seu ponto alto e o seu ponto baixo, momento 

em que está mais inspirado, em que está menos inspirado. Todas estas situações 

concorreram para que a gente, no final de 2010, foi mais ou nesta altura, a coisa 

começou a ganhar corpo e veio a tomar maior dinamismo em 2011, com o surgimento, 

propriamente dito, mas praticamente com regras associativas que nós todos 
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conhecemos: estatuto, regulamento interno, aquelas coisas mais burocráticas. No fim ao 

cabo apenas para cumprir uma espécie de formalidade. Aquilo que nós queremos e é por 

isso que nós estamos a trabalhar, é ter os artistas, ou poder, não é para controlar, mas 

sim para podermos, de alguma maneira, nos apoiarmos uns aos outros. Os movimentos 

artísticos que nós conhecemos, principalmente europeus e norte-americanos, sobretudo 

destes dois continentes, sustentavam-se exatamente nessa base: um artista apoiava o 

outro, o convívio que havia entre um artista e outro, eram amigos, um passava o tempo 

no atelier do outro, e vice-versa. Esta dinâmica acabou por gerar uma linha, ou um fio 

condutor no trabalho de todos os artistas. Embora cada um com a sua própria 

linguagem, com o seu próprio traço, mas o que estava na base desta maneira de pintar 

eram valores. Por exemplo, estou a me lembrar do impressionismo que é um movimento 

que surgiu em França, que tinha na base um propósito, que era a ideia do sol nascente, o 

brilho das cores, etc., etc. Foi o que esteve na base deste movimento. E nós 

pretendemos, ainda não definimos propriamente uma linha de trabalho que toda a gente 

basicamente… Dentro das várias formas de expressão artística que existem, toda a gente 

não pinta seguindo aquela linha de orientação, até porque nós primamos neste momento 

pela liberdade artística acima de tudo – cada um pinta como entende – e identidade 

artística também. Embora no futuro, quem sabe, nós podemos vir a definir. Porque, por 

exemplo, o expressionismo tem uma linha de orientação que tem a ver com, por 

exemplo, dizer o indizível, aquilo que não se pode dizer por palavras é dito pela 

expressão das pinceladas, pela expressão do rosto, pela expressão dos gestos que as 

próprias figuras assumem. O expressionismo abstrato, por exemplo, os movimentos 

cubistas que todos nós sabemos, liderado por Picasso, todos esses movimentos já 

existem, ensinaram-nos e nós temo-los como referência. Agora temos que ser 

suficientemente audazes para que internamente e coletivamente pensemos numa linha 

de orientação: o que é que a gente quer pintar, o que é que a gente quer, ao fim e ao 

cabo, transmitir devido a nossa insularidade, devido as nossas características muito 
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próprias, como é que nós podemos transpor isso para a tela e passarmos uma mensagem 

para o mundo. É este o desafio que nós temos pela frente, que é criar um movimento 

que tenha uma identidade e que isso seja visto e sentido por quem nos segue, por quem 

nos observa, por quem eventualmente, daqui a alguns anos, venha estudar as artes 

plásticas em ST ou em África. No fundo, toda essa movimentação é um certo 

posicionamento, eventualmente para que um dia, se calhar a História da Arte venha a 

falar, possa eventualmente falar de nós.  

2. Então estamos a falar de uma espécie de criação de corrente artística 

própria da Plataforma Cafuka ou dos artistas são-tomenses?  

Dos artistas são-tomenses, é mais isso. A Plataforma Cafuka pode ser um veículo, pode 

ser uma ponte, um caminho para se chegar lá. Mas acima de tudo dos artistas são-

tomenses, se nós conseguirmos chegar lá, porque nós sabemos que o caminho é 

espinhoso, tem muitos labirintos. Podemos ficar eventualmente encurralados num deles. 

Passa um bocado pela perceção destes fenómenos, destas movimentações e tendo 

sempre um fio condutor. É um caminho que não sabemos sequer onde é que vai parar. 

Estamos a dar este passo, queremos ser os pioneiros aqui em ST, porque em África já há 

muita coisa, muito trabalho feito por grandes nomes artísticos contemporâneos, estou a 

me lembrar por exemplo, do Yinka Shonibare, artista sobejamente conhecido. Ele e 

muitos outros, já estão a trabalhar. Não estamos a fazer nenhuma espécie de… não 

estamos a descobrir a pólvora, porque já está descoberta. Queremos é fazer a nossa 

parte, de forma a que isso bem feito e sonhando na expetativa de que um dia a História 

da Arte possa, se calhar, passar por aqui e apanhar-nos. Não queremos perder a 

carruagem.  

3. Dado aquilo que têm na associação e o estado atual dos vossos trabalhos, 

como é que define a Plataforma CAFUKA? Tanto o que preconizam como 

aquilo que já conseguiram até agora. 
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Eu penso que nós não conseguimos propriamente nada ainda. Nós consideramos, 

eu pelo menos penso assim, estamos ainda numa fase muito embrionária. CAFUKA tem 

pouco tempo de existência e, como sabe, é preciso mais tempo para amadurecer a ideia, 

até porque do ponto de vista individual cada artista ainda está… Eu tenho já algum 

tempo de trabalho nas artes plásticas, acho que há muita coisa a amadurecer, há muito 

caminho a trilhar e nesse sentido os trabalhos podem seguir um determinado caminho e 

derivar coisas que nós não sabemos. É um trabalho que ainda está em crescimento. 

Vamos ver. Talvez daqui a 5-10 anos possamos estar em condições, eu ou outra pessoa 

qualquer. Posso dizer que eu sou um simples… faço uma simples coordenação de um 

grupo de pessoas interessadas em ver melhorar o trabalho das artes plásticas em STP, de 

modo que outras pessoas poderão surgir, a CAFUKA não pretende ser um movimento 

fechado sobre si próprio. Tem portas abertas para novos valores que surjam e que 

possam eventualmente assumir essa liderança, levar o trabalho adiante. Ainda há muita 

gente nova a procura de caminho, a procura de se fixar numa linguagem que seja 

perseguida, que seja desenvolvida por si próprio. Há muita gente que ainda está à 

procura dessa linha: umas vezes tem certa tendência para um lado, daqui a dois ou três 

meses já tem uma ligeira mudança para uma outra coisa. No fundo, são contaminações, 

porque nós vivemos num mundo, hoje em dia, sobretudo, em que somos contaminados 

diariamente por mensagens, por imagens. E isso muitas vezes faz com que a gente tenha 

que se posicionar, de certa maneira, a abarcar todas essas tendências que a imagem 

prolifera. Temos a internet, temos a televisão, temos o cinema. Há uma série de fatores 

aqui que podem influenciar de uma ou outra maneira para que o artista sinta que quer ir 

por este ou outro caminho, ou porque o ajudará a fortalecer mais o seu trabalho. Passa 

muito pela pesquisa, não só pelo trabalho prático, pelo ato físico de pintar, mas também 

por conhecer. A arte o que é? A pintura o que é? A escultura, o que é? Não é nada mais 

do que uma espécie de narrativa. No fundo, quando um escritor escreve um livro ele 

quer passar uma mensagem. As artes plásticas não fogem a isso. Têm exatamente essa 
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linha, esse fio condutor, que é narrar uma história. É em função desta história que nós 

nos guiamos. O artista tem que ser basicamente um pesquisador: tem que ir a procura de 

informação, tem que ser jornalista, tem que indagar e questionar, pesquisar, 

experimentar. Tem que assumir vários papéis.  

 

4. A propósito disso. Considera que os artistas em ST têm consciência do que é 

a arte? 

Eu acho que uma boa parte sim, tem consciência. Até porque como disse, hoje o 

mundo está repleto de imagens, imagens visuais. E a vida de artistas internacionais que 

nós conhecemos, os grandes nomes das artes plásticas de todo o mundo, nós vivemos 

rodeados dessas imagens. São vistas numa revista, no jornal, na televisão e de certa 

maneira influenciam. Os artistas não são indiferentes às imagens que vão aparecendo.  

Nesse sentido, diria que sim, têm essa consciência. Agora, falta uma consciência em 

relação ao seu próprio trabalho. Porque é uma coisa que muitas vezes acaba por ser um 

pouco complexa. Porquê? Porque o artista tem que ser autocrítico em relação ao seu 

próprio trabalho. E esta esfera de posicionamento, o pôr-me de fora, tem muito a ver 

com a maneira como se trabalha. Por exemplo, se eu estiver insistentemente a martelar 

num quadro, se não saio, se não vou ler – para começar um quadro posso fazer uma 

pesquisa sobre o que quero fazer e ver quem é que já fez sobre essa temática, quem é 

que já trabalhou nisso, qual é o artista que já é visto, já é falado na história da arte, que 

já trabalhou sobre matéria. Significa que essa matéria já foi tratada. Agora, como é que 

eu posso tratá-la para não ser cópia. Eu posso copiar não o quadro, mas posso apropriar-

me do quadro para fazer outra coisa. Porque nós não vivemos à parte do mundo, nós 

estamos inseridos, fazemos parte dele. Mesmo uma pessoa qualquer que esteja a fazer 

estudo numa determinada área, baseia-se em publicações de teses de mestrado, teses de 

doutoramento. Penso que essas pessoas já fizeram esse caminho. Então como é que este 
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trabalho que esta pessoa já fez pode contribuir, pode ajudar-me a pensar melhor no meu 

trabalho. Acho que se calhar é esta a consciência que falta ao artista local. Alguns 

obviamente, não são todos. Há muita gente, se calhar, preocupada com este fenómeno, 

mas há um trabalho muito grande e acho que a Plataforma CAFUKA pode ajudar neste 

sentido. É esta preocupação, para que o artista não pinte só por pintar, pelo ato, pelo 

prazer – até pode ser esse o caminho, pintar pelo prazer de pintar. Pode ser esse o nosso 

fio condutor. Pode não estar preocupado com nada. Olha, vivemos numa terra 

maravilhosa, com problemas políticos que nós conhecemos, com problemas sociais que 

nós conhecemos, mas temos benefícios: temos uma paisagem absolutamente 

avassaladora: o belo. Então a gente pode dizer: se eu estou no belo, com águas quentes, 

com praias maravilhosas, porque é que vou estar a me preocupar? Vou mais é 

descansar. Então vamos brincar. Pode ser esse o caminho: não ter propriamente uma 

preocupação com o transmitir uma ideia. A ideia, se calhar, pode não ter nada. Um 

bocado a ideia do niilismo, a filosofia já escreveu muito sobre os niilistas, aqueles que 

não querem saber rigorosamente de nada. Mas também temos o nada, como tal, é um 

tema vastíssimo, também há muita gente a escrever sobre o nada, que é o vazio. É 

preciso os artistas terem uma abertura. Obriga-nos a pesquisar sobre as coisas 

exatamente para percebermos para onde é que a gente quer ir. Conhecimento é poder.  

5. A Plataforma CAFUKA tem em vista algum tipo de formação que vise esse 

tipo de abertura? 

Sim, nós temos um conjunto de ações para o futuro breve, que trazem essas 

preocupações. Porque entendemos que sim. A formação é imprescindível, até as pessoas 

que estão na dianteira da Plataforma CAFUKA, onde me incluo, obviamente, também 

tem necessidade de voltar a ler, repensar coisas que já tinha como adquirido, justamente 

para debelar, muitas vezes para não ser ultrapassado pela própria velocidade da… O 

mundo hoje é muito rápido, à grand vitesse, como dizem os franceses. O mundo gira 
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hoje à grande velocidade. E se nós não acompanharmos essa velocidade corremos o 

risco de ficar ultrapassados. E a formação, o conhecimento é aquilo que nós temos como 

certo para conseguirmos estar sempre à altura deste desafio, desta velocidade, desta 

mudança cada vez mais acelerada que o mundo tem vindo a conhecer.  

 

6. Por que razão decidiram escolher este nome CAFUKA? 

Devia ter feito referência a isto desde o início, mas são tantas coisas a dizer. Mas 

o nome Plataforma CAFUKA surge por causa da ideia daquela luz rudimentar que é 

feita a partir de latas de conservas ou refrigerantes, ou outros recipientes, que são 

utilizados até os nossos dias. Há pessoas que dedicam o seu tempo a produzir coisas 

artesanais e o candeeiro a petróleo que nós aqui chamamos de cafuka, ou apenas uma 

garrafa no qual se coloca uma tampa de cerveja virada ao contrário e com uma torcida, 

que nós chamamos de cafuka. Uma luz muito rudimentar feita quase a três pancadas que 

serviu muito de guia, de luz que iluminou os nossos caminhos. Eu cheguei a estudar, eu 

e os meus colegas, todos os que fazem parte da Plataforma CAFUKA, todos nós temos 

a ideia de termos estudado, como não havia ou falhava muitas vezes a luz elétrica, 

recorríamos ao candeeiro de petróleo ou a cafuca para podermos estudar. É isto que está 

na base deste nome. A Plataforma como luz. A relação com a pesquisa, com o estudar, 

está na base do surgimento. O estudo é a luz que serviu para nós sermos hoje artistas 

com alguma formação. Eu digo alguma porque acho que já tenho algum conhecimento, 

alguma formação, porque estudei artes plásticas durante 6-7 anos. Acho que ainda estou 

em aprendizagem até morrer. Cafuka é exatamente essa luz, como luz que abre portas. 

Cafuka um bocado essa luz que está ao fundo do túnel. Se virmos aquela luz vamos ter 

a algum lado.  

7. Sente que o projeto está enquadrado na realidade social e cultural de STP? 
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Sim. A prova disso é que CAFUKA surgiu em Lisboa, Portugal, e neste 

momento temos a Plataforma em ST e uma das nossas filosofias de trabalho é fazer com 

que a arte esteja mais o próximo possível do cidadão que tem uma vida quotidiana 

comum, mas que não dá conta de que a arte ou a cultura é desenvolvimento. Por isso é 

que nós adotamos esta filosofia da cultura. Se a cultura é desenvolvimento, porque 

cultura é aquilo que a gente aprende e define como orientador para uma sociedade. 

Neste caso a santomensidade. O povo são-tomense tem uma cultura muito própria. 

Então há de seguir isso. Há que respeitar, as coisas têm que ser respeitadas: reformular 

algumas, readequar algumas, porque há coisas que culturalmente precisam de alguns 

nivelamentos, precisa ser grosado, porque há coisas na nossa sociedade que nós 

olhamos e dizemos: não, isso não pode ser possível. É assim, mas nós temos noção de 

que não é bom. Há fenómenos que são culturais e nós temos noção que são bons, mas 

há coisas, ao nível da nossa cultura, que não são boas e CAFUKA pode ser um 

contributo para justamente retirar essas arestas vivas que são cortantes, para ajustar, 

para tornar mais equilibrada, digamos assim. Por isso é que nós achamos que a cultura, 

a filosofia é estar mais próximos possíveis da comunidade até para percebermos a 

comunidade. Para sabermos de onde é que nós partimos, porque é que pintamos daquela 

maneira, se continuamos assim e qual é o caminho que queremos tomar.  

8. Quem vos financia. Quais são os vossos patrocinadores? 

Nós não temos financiadores. Nós temos projetos que são apoiados por pessoas 

amigas, que são entidades e pessoas que confiam em nós. Ao nível de Portugal nós 

sempre tivemos o apoio institucional da Embaixada de STP em Lisboa, de algumas 

instituições e pessoas de boa vontade locais, aqui em ST. Nós recentemente fomos 

integrados, e eu acabo por fazer a coordenação desse comité, que é o comité para os 

jogos internacionais da arte. De certa forma, vamos ter algum apoio, nem que seja apoio 

moral. Precisamos desse tipo de apoio. Também temos sido nós próprios os apoiantes 
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das nossas próprias causas. E eu digo isso porque há um provérbio, passagem bíblica, se 

não me engano, que diz “põe a mão que eu te ajudo”. Nesse sentido temos de ser nós a 

fazer primeiro e pormos lá o nosso capital. Nós primamos por alguma qualidade. Por 

exemplo, a exposição que aconteceu no passado dia 12 de Janeiro, fizemos essa 

exposição com alguns apoios: por exemplo, da Organizer que nos patrocinou o cocktail, 

mas do ponto de vista da organização do próprio evento, do que era necessário a nível 

de materiais para limpar, organizar, montagens, colocar estruturas, tivemos que ser nós 

a criar e tivemos que desembolsar de nós próprios este valor para podermos construir. 

Só assim é que é possível. Se eu quiser construir a minha casa e eu próprio começar a 

construir os alicerces da minha casa, as paredes internas, começo a limpar o terreno, 

preparar tudo, é mais fácil pedir apoio depois. Porque se se acredita que tu és capaz de 

tomar em mãos o teu próprio destino e fazer as coisas, mais fácil alguém acredita e 

porque já deste provas. Melhor do que ficares sentado. Tens que fazer, tens que mostrar. 

Isso custa um bocadinho porque as pessoas não estão mentalizadas para isso. Muitos 

artistas até parece que estão à espera que as coisas aconteçam. Mas não acontece, temos 

que fazer. Só acontece se arregaçar as mangas e se pôr ao trabalho. Senão, nada aparece 

feito.  

9. Como é que a existência da Plataforma CAFUKA pode contribuir para o 

desenvolvimento de ST? 

Isso é uma pergunta um bocadinho difícil de responder porque a CAFUKA 

pretende fazer o seu trabalho. Em última análise, o que estamos a fazer é a preocupação 

com o desenvolvimento. Desde o momento em que se pensa na formação das pessoas, 

em incentivar o aparecimento e novos valores artísticos, trabalhar junto das 

comunidades para que elas tomem em mãos o seu próprio destino e construam o seu 

papel através da arte. Portanto de forma a que a arte possa jogar aqui com o papel de 

mudança de mentalidade e contribua para o aumento da renda, para o aumento da 
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autoestima. Podemos ser uma alavanca para que o desenvolvimento se torne cada vez 

mais efetivo. Temos uma atividade que estamos atentar organizar para breve e que a 

ideia será o artista trabalhar com a comunidade, que já está identificada. A ideia é que 

junto da comunidade o artista possa contribuir para o despertar de um talento que está 

escondido algures nessa comunidade e por ausência de meios… A arte pode ser um 

elemento facilitador dessa descoberta, pessoas que tinham talento e não sabiam. Se 

houver, associado a isso, algum incentivo – incentivo não tem que ser financeiro. 

Quando se descobre um talento, não se descobre o artista, descobriu-se o talento que a 

pessoa tem. Porque para ser artista precisamos de 95% de trabalho e 5% de talento. 

Talento é importante ter, mas é preciso trabalhar. 

10. Em que medida considera que o setor da cultura pode trabalhar com outros 

setores? Em 2010 fez uma exposição ecológica. Gostaria que falasse desta 

relação entre a cultura e o meio ambiente, como é que nós podemos passar 

certas mensagens através da criação artística.  

A cultura é desenvolvimento, como disse anteriormente. Nesse sentido, a arte 

tem tudo a ver com o que eu citei. A cultura ecológica. Se recuarmos um bocadinho no 

tempo, na própria sociedade são-tomense, eu penso que não se perdeu por completo 

essa ideia, mas havia sempre a preocupação com o manter o quintal limpo. Aos sábados, 

toda a gente com escova de coco a esfregar a casa para tudo ficar limpinho. A 

preocupação com o arruamento, com o ter o jardim tratado e a rua limpa, todas estas 

coisas acabaram por cair. Influência obviamente, de certa forma, com os países que 

fazem fronteira marítima connosco. Quando visitei Libreville fiquei um bocadinho 

chocado. E outras cidades limítrofes, junto à costa obviamente padecem de problemas 

do meio ambiente. Agora, como é que a gente pode contribuir? Reutilizando, 

reciclando, aproveitando recursos que temos e que nunca mais acabam. Mas temos 

mesmo. Desde algum tempo para cá já não compro tinta. Eu noto que não quero pintar 
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com tintas industriais. Para algumas telas tem que se ter tinta industrial obviamente, mas 

há tantos recursos aqui que a gente pode aproveitar. Desde madeira, fragmentos da 

própria madeira, temos ferro, temos plástico, temos a biomassa, que pode funcionar 

como meio para execução e desenvolvimento do trabalho. É um bocado essa constância 

que tem que haver, de aproveitarmos aquilo que existe, aquilo que temos. Estamos 

sempre preocupados, mas temos muita coisa. É preciso ler. Por exemplo, ainda hoje na 

aula reforcei aos meus alunos a ideia de que temos de ler. Por exemplo, o Jeff Koons. 

Ele é um artista que trabalha essencialmente com plantas ornamentais. Faz esculturas 

gigantescas só com… Ele tem ursos, cães… Constrói esculturas grandes, cobre toda a 

estrutura dessa escultura com verde, com o elemento natural, com musgos. E nós aqui 

temos muito musgo, muita verdura, plantas que nunca mais acabam. Estou a me lembrar 

de um artista contemporâneo que trabalha a ideia do percurso, do caminho. Acho o seu 

trabalho interessantíssimo, é pena não me lembrar do seu nome. De mochila às costas, 

andou durante um dia inteiro para frente e para trás junto a umas montanhas e fez um 

caminho. A ideia do percurso, do desenhar com o próprio corpo, usar o corpo como um 

instrumento de trabalho. Então ele andou para frente e para trás e desenhou um 

caminho. Obviamente que é necessário o artista ter meios para sobrevoar aquela zona, 

para fotografar, porque a arte tem que estar evidentemente associada às novas 

tecnologias. Não podemos passar ao lado disso. Se eu não acompanhar as novas 

tecnologias, fico para trás. Se nesse sentido, voltando à pergunta que fez em relação ao 

trabalho da reciclagem e da relação entre o meio ambiente e a cultura, eu acho que é um 

bocado essa cultura deve ser fomentada, de utilizar bem, aproveitarmos coisas até que 

achamos… porque muitas vezes eu pereço um cangalheiro (cangalheiro é um gajo que 

recolhe cadáveres), não de cadáveres, mas de coisas velhas, de lixo, catador de lixo. 

Porquê? Porque eu acho que muitas vezes uma peça de alguém deita fora – um pedaço 

de madeira, uma chapa, um pedaço de plástico, coisas mais estapafúrdias que existem – 

dizemos “para quê que este indivíduo vai levar isto?” Eu cheguei a carregar colchões, 
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paletes (andar em Lisboa com paletes na cabeça). Mas com paletes podem-se fazer 

coisas súper interessantes, basta ligar a internet para se ver milhões de coisas que se 

pode fazer com paletes. Eu vou fazer o meu atelier com paletes. Acho que a nossa 

sociedade olha com muita atenção para a sociedade ocidental e copiamos muito o estilo 

que vem de lá e não olhamos para os recursos que temos aqui. Esquecemo-nos que, se 

calhar devido a nossa insularidade, devíamos nos preocupar com coisas que estão aqui e 

que a gente não faz para desenvolver. Estou a me lembrar que a dado momento lá no 

Liceu, nas minhas aulas, estávamos a falar de materiais, instrumentos e suportes, na 

disciplina de Oficina de Artes, e estávamos a analisar um texto de apoio e eu disse aos 

alunos que há a madeira de bálsamo que é utilizada para fazer maquetes em arquitetura 

e não só, se uma pessoa quiser fazer trabalhos artístico com bálsamo também pode 

fazer… Mas não sabiam o que era bálsamo. Lá expliquei o que era bálsamo... E 

curiosamente nós temos aqui temos uma madeira que serve de bálsamo e bálsamo é uma 

madeira que custa algum dinheiro. Mas nós temos aqui bálsamo que nunca mais 

acaba… Quer dizer, eu ouvi aqui qualquer coisa neste ou no passado fim de semana que 

há pessoas que tinham feito tábuas e barrotes com madeira de gofe. Nós não temos 

bálsamos, temos gofe. É muito parecido, é mole. E com um bocado de chave se se 

carregar no gofe, afunda. E bálsamo é exatamente igual. Com um prego pode-se furar a 

madeira de gofe, estando seco, com lâminas muito finas pode-se fazer coisas muito 

interessantes com madeira de gofe ou com bálsamo. Aqui, gofe serve em muitos casos 

para fazer lenha. Eu fiz carros parecidos com gualala com rodas de gofe. Utilidade 

económica tem, nós é que não somos suficientemente inteligentes para aproveitar esses 

recursos. Quem fala nisso fala em 1001 coisas: a biomassa, n plantas que nós temos e 

que não aproveitamos… Eu não fiz ainda porque eu não apliquei um recurso que nós 

temos, porque ainda não tenho uma casa, mas quando eu tiver a minha casa de banho, se 

eu tiver oportunidade, não vou pôr uma peça de azulejo. Sabe com o quê que eu vou 

fazer? Casca de coco é vidrino. Se eu cortar cascas de coco (não sei se já viu casas de 
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banho com quadrados súper pequenos)… Qual é a quantidade de coco que nós temos 

em ST? Muita. Aos milhares. Se eu tiver uma empresa que corta pedaços de casca de 

coco… Na casa de banho, com uma aplicação própria consegue-se fazer paredes só com 

casca de coco. Se nós estivessemos com atenção (por isso é que eu falo sempre de 

conhecimento) nós até podíamos vender. Azulejo parte, casca de coco também parte. É 

igual. Os laboratórios de Engenharia Civil servem para isso, para testar estes materiais: 

testes de humidade, testes de perfuração, tratamentos… porque basta cortar um pedaço 

de casca de coco, lixar e colocar um produto, dura anos, anos, anos. Nós temos meios, 

temos condições, mas queremos sempre imitar o que vemos. Eu já experimentei: casca 

de coco dá para fazer esse tipo de aplicação para parede na construção civil. Outra 

coisa, nós importamos tanta garrafa de cerveja e nós podemos transformar vidro em 

areia, porque o vidro é feito a partir da areia. É só criar uma fábrica e arranjar forma de 

triturar o vidro e transformar em areia para a construção civil. E está-se a reciclar.  

11. Como classifica o estado da arte e do setor cultural em STP? 

A classificação que eu posso fazer da arte e da cultura em STP é que as artes, de 

uma forma geral, ainda estão, assim como o próprio país, em crescimento. Precisa 

obviamente de maturação, é uma arte e uma cultura muito jovem. Quando digo isso é no 

sentido de que autonomamente, como um país soberano, é um país que tem muito 

poucos anos, é um país jovem, um país em crescimento, há muita coisa para aprender. 

Eu falei da soberania, mas isso é muito discutível, porque é um bocado mais 

complicado… são outras questões. Mas do ponto de vista cultural, eu penso que a 

cultura precisa de apoios dos próprios agentes fazedores da cultura. Como sabe, cultura 

é parente pobre dos ministérios em ST, as verbas destinadas ao apoio cultural são quase 

ínfimas, ou se existem verbas elas não são devidamente canalizadas para aquilo que são 

necessárias, de modo que eu penso que… a nossa cultura está como o nosso próprio 

país: teremos que aguardar muito mais tempo até que os cidadãos tomem consciência do 
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real valor daquilo que se está a perder hoje. Se calhar quando despertarmos, quando se 

puder fazer alguma coisa com maior consistência, estou sempre a referir isso, cultura é 

desenvolvimento, e se cultura, como tal, ajuda a desenvolver, a cultura do saber ter as 

ruas limpas, de apreciar uma bela música e não apreciar uma coisa qualquer só porque 

aquela coisa qualquer está na moda, o tipo de televisão que nós temos – passam 

programas que é de bradar aos céus – a cultura da saúde, do civismo, do estar e da 

partilha, de saber estar num grupo… cultura do estudar, não é fazer de conta. Cultura do 

respeito pelo próximo… À volta do mercado, acho que cultura precisa entrar ali com 

toda a força. Estamos a criar ali uma cultura do desleixo, da insalubridade. Aquilo é um 

problema grave de saúde pública e a cultura poderia ser um fator de alavancagem de 

melhoria dessas coisas. Mas não, nós preferimos ter lixo, deitar porcaria lá… cultura 

roubar areia – “Deus é que fez”, então eu tenho que roubar, como não tem dono, vamos 

roubar e vamos deixar água subir e matar-nos a todos. Cultura é desenvolvimento 

quando é lida com as devidas dimensões, cada coisa no seu devido lugar. Quando falo 

da cultura, vejo a cultura como uma coisa muito vasta, não apenas como cultura 

artística. Não há teatro, cinema não há. As artes plásticas é talvez a área em que mais 

alguma coisa se faz – vai-se ver exposições –, mas ouvir boa música… Se perguntarmos 

a muita gente quem é Aidè Índia, muitos não saberão. É preocupante. Cultura da 

preguiça, acho que temos que banir isso. Eu sou um bocado cético. Acho que só daqui 

há uns 300 anos é que o país pode eventualmente mudar um bocadinho. O meu 

ceticismo manda-me falar isso. Basicamente é isso. A cultura como tal tem aspetos 

muito bons, mas tem outros que é preciso trabalhar. Não imitarmos só o supérfluo. Mas 

também se formos ver todas essas misturas, vimos de vários sítios, acaba por dar no que 

está a acontecer, se calhar. É uma análise que eu faço, não é uma análise fundada, 

porque nunca estudei estes factos. Mas se estudarmos a história da colonização, temos 

gente de vários pontos do mundo, para perceber de facto aquilo que nós somos, esta 

identidade. E cultura também é identidade.  
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Doc. 5 – Entrevista a Armindo Aguiar 08.01.2014 

 

1. Como é que a noção de cultura tem evoluído ao longo dos tempos na 

sociedade são-tomense? 

É igual, igual em toda a parte: este conjunto, sem querer repetir o que diz Taylor, 

modo de ser, modo de estar. Este conceito antropológico e etnográfico que toda a gente 

conhece. Não tem diferença, porque para nós, no fundo a cultura é estar, viver, ser quem 

somos a partir da nossa identidade, que é formada pelo nosso hino, a nossa bandeira, as 

nossas crenças, as nossas músicas, as nossas danças… Tudo isso fez da nossa cultura a 

nossa identidade. Portanto, ela não varia daqueles conceitos gerais que existem sobre a 

cultura. Agora, a sua evolução em STP, não em termos de conceito porque essas 

questões concetuais não são tratadas aqui, nem sequer há pesquisadores para tratar de 

questões concetuais. Agora, o que nós aqui observamos é o estado da evolução da 

cultura, que, grosso modo, está a perder algumas das suas características. O problema 

que se coloca é saber se estes valores estão a se perder ou estão a adaptar-se às novas 

exigências da sociedade. Este é que é o problema. Porque aqueles que agarram a 

tradição e querem que esta se mantenha todos os dias, a toda a hora da mesma forma, 

estes se sentem chocados com a forma como o nosso património cultural está a evoluir. 

Naturalmente que temos que ter presentes a evolução da sociedade, as conjunturas que 

determinam as formas de atuação, as necessidades económicas que obrigam a novas 

formas de vida, o processo de globalização que traz outros valores, porque estamos 

sujeitos à penetração de fatores que adulteram o essencial da nossa cultura, mas é 

preciso que as pessoas compreendam para que possam entender o que é e como é a 

nossa cultura.  

 

2. Como é que classifica o estado atual do setor cultural em STP? 
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Em primeiro lugar, há um processo de liberdade muito grande. E esse processo 

de liberdade altera constantemente o modo de ser e de estar das pessoas. Portanto, a 

cultura acompanha esse processo. Mas diga-se também, é verdade, que tenha havido 

muitas dificuldades em encontrar recursos para que o Estado possa fazer a sua parte. 

Porque num país pequeno, de fracos recursos populares, as pessoas no dia a dia não têm 

recursos, dificilmente elas conseguem fazer uma opção entre comprar o comer ou 

comprar o vestir e comprar bilhetes para ver um espetáculo. É isso que se tem que 

entender: a situação está difícil. E o Estado não tem investido. Felizmente, para o OGE 

deste ano, ainda hoje na Assembleia houve deputados que disseram que se deveria 

retirar 10% do valor em várias rubricas para se atribuir à Cultura. Já foi um bom passo, 

porque da parte do Ministério das Finanças isto não foi encarado como uma importância 

para a cultura. Sendo economista, não dá atenção ao problema da cultura, embora eles 

devam ter consciência, suponho que tenham consciência que a deficiência da evolução 

cultural afeta muito o desenvolvimento económico. A atuação das pessoas, por 

exemplo, em relação à agricultura, as pessoas não têm a cultura da produção para terem 

dinheiro para se alimentarem a si e à sua família todos os dias a partir do trabalho da 

agricultura. Portanto, se nós não fizermos um trabalho de incentivo sobre essas pessoas, 

para que elas percebam que têm que desenvolver uma cultura da agricultura, elas 

continuam a não gostar da agricultura. Continuam a ter a terra para dizer que têm um 

pedaço de talhão não sei a onde, mas não vão tirar rendimento. Porque muitas roças 

estão aqui abandonadas, sujas. São roças de proprietários que não cuidam. E isso é tudo 

o que nós conhecemos: o abandono das terras. 

3. Para além destes problemas, que outros problemas o setor cultural 

atravessa? 

De facto a cultura atravessa problemas, em primeiro lugar, falta de recursos. 

Como eu lhe tinha dito, o DGC não tem um transporte para fazer investigação, para ir 



Cultura e Desenvolvimento 
O Caso de São Tomé e Príncipe 

 
 
 

170 
 

 

 

  

 

ao terreno. Ele não pode ir contactar com nenhum grupo cultural para saber como está, 

porque ele não vai pegar na sua viatura, aliás, é viatura da sua esposa, para fazer este 

trabalho. Isto é só para ver. Este é um dos grandes problemas, a atenção que se dá a este 

setor. Eu por acaso estive a falar com o Ministro da ECF, tivemos muito tempo para 

conversar e fazermos planos sobre o que pode ser a cultura, o desenvolvimento e se 

calhar é por isso que ele meteu algum dinheiro na Cultura. Mas a Cultura tem um 

problema, ela está desde sempre, salvo várias restrições, agregada ao Ministério da 

Educação. E quando se faz reuniões de trabalho, a Cultura fica sempre para último 

lugar. As pessoas já estarão esquecidas e quando se lembram “ah, ainda temos a 

Cultura”. Quer dizer, ninguém está disponível para trabalhar já sobre a cultura porque o 

Ministério da Educação tendo outros problemas que costuma ter, quase que abafa a 

Cultura. A Cultura precisa de uma Secretaria de Estado para que os seus problemas 

sejam postos ao Governo no centro da governação. Porque está aí um Ministro que 

cuida da Cultura. Mas quando é Ministro da Educação e Cultura, ele fala e fala sobre a 

Educação. Ainda hoje ouvi no Parlamento: falou, falou da Educação e da Cultura foi só 

rapidamente como sempre. Embora eu deva dizer que o atual MECF é uma pessoa que 

entende, gosta e faz discursos bonitos sobre a cultura. No sábado fez um bom discurso, 

um bonito discurso sobre a cultura. Mas nós não queremos apenas discursos bonitos, 

queremos coisas concretas. Porque nós não queremos que o Governo faça, queremos é 

que o Governo dê recursos para que nós possamos fazer. O Ministro criou uma 

comissão para tratar do Património, isso faz parte daquela costela que ele tem sobre o 

problema da cultura, mas falta o resto, faltam recursos. As coisas da cultura se fazem 

sempre com o apoio da UNESCO e é pena. É bom que haja esse apoio, mas outro 

problema que temos na cultura é que a Comunicação Social nacional não entende nada 

da cultura, eles são os primeiros a matar a cultura nacional. Nem sequer quando eles 

organizam uma palestra, ainda há dias ouvi isso, a música com que eles fazem 

introdução é música de Cabo Verde, o que não pode ser. A nossa televisão não promove 
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a música nacional. De vez em quando. E a cultura está confinada a um programa do 

Sete Estrelas, o Vungu Doxi. Ora, se a televisão é nacional a todo o momento tem eu 

estar aberta para passar coisas da terra e os técnicos também não são propriamente 

peritos sobre a matéria da cultura. Nós fizemos uma palestra, aliás, essa palestra foi feita 

por mim, sobre o Rei Amador e a televisão esteve lá todo o tempo, mas não gravou a 

palestra. Só gravaram imagens e pronto. Isto é para ver o sentimento que se nota nas 

pessoas que estão ligadas à Comunicação Social em relação à cultura. Há um programa 

que se chama Arte e Cultura, e este é um problema que também tem a ver com a DGC, 

em vez de ser qualquer outro locutor, o jornalista deveria ser uma pessoa que faz o 

programa Arte e Cultura. Está a ver o ajustamento que tem de ser feito? Há muita coisa 

que se tem de fazer para que a cultura tenha espaço em STP.  

4. Considera que em STP há uma relação entre a Cultura aos outros setores?  

Bem, se a Cultura está ligada à Educação não há hipótese. Mas veja, na palestra 

sobre o Rei Amador de que lhe falei, dos vinte e poucos membros do MECF não 

estiveram lá cinco. Para você ver, estamos a falar de transversalidade e dentro o próprio 

MECF não há sensibilidade. STP agora foi designado como um dos principais destinos 

turísticos em 2014, estou a espera que a discussão do OGE acabe para perguntar ao 

Ministro o que é que se vai apresentar aos turistas: vamos apresentar o kuduro de 

Angola, o Kizomba, o funaná. É isto que vamos apresentar como destino turístico. As 

pessoas não se aperceberam da importância. Os jovens quando formam grupos formam 

grupos de hip hop, estilos americanos mal dançados, sem qualidade nenhuma. Eu 

pergunto-me se é isso que nós vamos mostrar aos turistas. Portanto, estamos a falar de 

uma transversalidade que é muito difícil. Eu só me lembro da UNICEF ter me 

convidado para falar da importância da cultura na vida das famílias: no aleitamento 

familiar, como é que se entende a tradição… Eu falei do que no meu ponto de vista 

entendi como importante para falar. Mas do resto não me lembro. Estamos a falar de 
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violência doméstica… A cultura aqui só serve para fazer uma campanha sobre violência 

doméstica: porque a senhora bateu no homem e não sei o quê… Agora, está-se a passar 

uma peça teatral sobre o recenseamento eleitoral. São grupos culturais, mas não é no 

sentido de fazer sobreviver à dignidade e a identidade. Esse é que é o grande problema. 

Realmente as artes performativas aqui em STP têm um caráter interventivo. E 

folclórico. Nós criamos um Centro de Estudos, que já existe há dois anos, mas não está 

a funcionar. Porque não há dinheiro. O orçamento não contempla. Num orçamento de 

1.390 milhões de dobras (aproximadamente 57 000 euros) que eu propus no ano 

passado, deram-me 300 milhões (aproximadamente 12 245 euros). Eu nem sequer pus a 

funcionar. Porque seria caricato. Só me deram 20 por cento daquilo que eu pedi. Não 

vale a pena. Isso está publicado, o Centro de Estudos está publicado em Decreto. Isso é 

problema que nós estamos a viver. Vamos lá ver no que é que isso vai dar. Em que 

consiste o Centro de Estudos? Quais são os objetivos da sua criação? Depois de se 

ter feito o FNC, era preciso criar uma instituição para implementar as políticas que aí 

foram definidas. Quando se fala de estudos antropológicos, estudos sociológicos, 

estudos etnográficos, tem de haver um centro para fazer isso. Qualquer pessoa não vai 

fazer. O centro é amplo para estudar problemas da Educação, problemas da Saúde. 

Tenho uma proposta que fiz ao Ministro de cento e poucos milhões para convidar 

técnicos, porque há técnicos nacionais, mas eles não vão fazer isso gratuitamente. Eu 

quero convidar, quero lhes propor um subsídio para fazerem estudos. Mas sem que eu 

tenha este subsídio não posso convidar ninguém. A ideia é criar uma revista, a minha 

proposta é que a revista se chame Conhecer, porque o objetivo é mesmo o de conhecer 

STP. Mas eu não posso avançar sem ter dinheiro. Como é que eu vou pagar as artes 

gráficas que me vão produzir a revista? É esse o problema que nós temos. Porque ideias, 

nós temos muitas. O assunto desta revista será Ciências Sociais. A nossa amplitude é de 

envolver tudo quanto seja Ciências Sociais, Economia inclusive. Também estamos 

abertos.  
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5. Em que medida considera que uma abertura da cultura aos outros setores 

pode contribuir para o desenvolvimento de STP? 

Dei o exemplo da agricultura. Turismo é uma fonte de receita bem grande. Sem que nós 

tenhamos uma cultura minimamente qualitativa nós não teremos turismo. Sem que nós 

tenhamos uma cultura em marcha não é possível ter desenvolvimento. Há dois anos, eu 

fiz duas revistas: chamava-se Cultura em Movimento. E ela não avançou exatamente 

por falta de dinheiro. A cultura enfrenta muitas dificuldades. A cultura só terá espaço 

quando as pessoas perceberem. Eu tenho estado a dar o exemplo dos EUA, da Inglaterra 

e de outros países onde a cultura é uma fonte de receita: 6% da receita americana é 

proveniente da cultura. E estamos a falar de um orçamento de três trilhões de dólares. 

Você já imaginou qual é a comparticipação da Cultura? É muito dinheiro. O que 

significa que se nós, com a tal história do empreendedorismo... Olha, estamos a falar do 

empreendedorismo, pode haver empreendedorismo na área cultural. E dá dinheiro. Aqui 

faz-se a produção de disco, se nós tivéssemos equipamentos para montar discos não 

precisávamos de ir à Portugal para produzir discos. Muitos artistas vão até Portugal: 

gastam dinheiro em bilhetes de avião, alimentação, hotel… É desperdício. Nós 

podíamos fazer isso aqui em ST. Mas as pessoas ainda não entenderam. Porque nós 

queremos combater a pirataria. Tu não consegues combater a pirataria quando os discos 

são gravados lá fora. Se eu gravo os discos aqui, eles ficam bem baratos e é uma fonte 

de receita para o Estado: uma percentagem destes discos, dos impostos é para o Estado. 

As manifestações culturais são uma área específica da Direção Geral da Cultura. Eu 

sugeri, ainda hoje falei com o DGC, e disse-lhe que primeiro tem que reorganizar os 

serviços para que fiquem bem organizados, porque é preciso descentralizar. As 

manifestações culturais, vamos entregar às Câmaras. Nós aqui na zona central vamos 

fazer a coordenação, vamos fazer os registos, vamos fazer os textos publicitários. 

Vamos fazer escritas de investigação. E vamos deixar as Câmaras a fazer, porque as 

Câmaras têm os seus Vereadores da área cultural e nos podem oferecer todo o folclore. 
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E se nós conversarmos com eles, até podem recuperar aquilo que está a desaparecer, 

mas para isso é preciso algum dinheiro. Olha, há o exemplo de Cabo Verde que fez o 

Banco da Cultura. O banco dá dinheiro. Tanto quanto eu saiba, eles começaram com 

fracos recursos e hoje têm lucros fabulosos. Porquê? Porque souberam fazer. Falei com 

o Ministro sobre isso, nós vamos ver em que medida se pode tomar. Copiar coisas boas 

não faz mal. Adaptando-as à nossa realidade não faz mal. Vamos fazer isso. Para nós 

mostrarmos a essa gente que a cultura dá dinheiro, dá recursos, cria emprego. Com o 

empreendedorismo está-se só a procura de vender cerveja e vinho. Isso não é 

empreendedorismo. Isso não tem nada de especial: é só comprar ali e vender aqui. Não 

tem nada, não faz crescer o país, não faz nada, porque os quiosques não pagam imposto, 

os vendedores de rua não pagam imposto. Mas há outros países em que eles pagam 

imposto. E aqui se está a criar culturalmente a política de ‘vendedor ambulante não paga 

imposto’. Tem que pagar imposto, porque a sujidade que eles deixam, pessoas ligadas 

ao Estado é que vão fazer a limpeza. Portanto, empreendedorismo dá dinheiro sim, 

desde que se saiba aproveitar. Veja que a nossa cidade se transformou num centro de 

quiosques. Em vez de a cidade crescer, está a regredir. Sociologicamente, o que é que se 

está a passar? As pessoas estão a vir do interior para a cidade e querem fazer qualquer 

coisa para ganhar dinheiro. Mas é preciso também fazer o inverso. Se as Câmaras 

intervierem criando uma Casa da Cultura em todos os distritos, também a Cultura vai 

dar dinheiro. É nisso que as pessoas não estão a pensar.  

Veja só, a DGC está aqui na cidade. Que manifestações culturais de Caué eles 

conhecem? Que manifestações de Lembá conhecem? Nem de Mé-Zóchi é que daqui a 

dois passos. As pessoas não conhecem. Os vereadores destas zonas é que podem fazer. 

Nós quando fizemos o Fórum Nacional da Cultura, fizemos seminários em todos os 

distritos e fizemos análise SWOT desta questão, para vermos as fraquezas e expetativas 

em cada distrito para que em cada Câmara se fique com ideia da situação cultural: se há 

manifestações culturais que desapareceram e que se podem recuperar; se ela é 
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importante ou não. Falamos de tudo isso. Falar da descentralização é bom não só para 

governar, mas também para se progredir. A gente vai para Trindade, estamos a 7km, 

mas um bom centro de diversão na Trindade, não existe. A gente vai daqui da cidade 

para lá, para comer, beber, dançar e ouvir música e é dinheiro que vai lá ficar. A 

descentralização é muito importante. E depois quando houver oportunidade e 

necessidade de viajar para apresentação cultural em qualquer lado não se tem que levar 

só as pessoas da cidade, da capital. É preciso outras formas, outros grupos. Eu defendo 

isso. Tentou-se fazer isso com o Festival Gravana, não foi? Do meu ponto de vista o 

Festival Gravana cometeu um erro: puseram-se os artistas aqui da capital e depois se 

separou por diversas zonas. Não é nada disso. Devia-se sentar com as Camaras todas e 

dizer: eu quero que vocês se organizem para que numa semana se faça o festival em 

Mé-Zóchi, noutra semana em Cantagalo, com gente de Cantagalo e de Mé-Zóchi. E 

depois podemos ter um ou outro artista famoso que vai fazer a apresentação dele com 

alta qualidade. É assim que eu entendo o Festival Gravana, porque de resto não é 

Festival Gravana, é festival como outro qualquer que aqui se faz. Tem-se que primar 

pela diferença. Este trabalho não pode ser feito fora das Camaras. Nós somos uma terra 

pequenina, vamos envolver toda a gente neste processo. É com isso que se consegue 

bons resultados. Mas é preciso também que se faça um bom discurso para convencer as 

pessoas no interior: que eles vão trabalhar e também vão ganhar. Por exemplo, nós aqui 

fazemos o carnaval. Aqui nós temos o carnaval tradicional, que é diferente dos 

carnavais de todo o mundo. Fazemos críticas sociais, quer a homens quer a mulheres. 

Mas há um carnaval mais amplo que nós pretendemos fazer. É normalmente organizado 

pelos alunos do liceu. Mas é uma péssima imitação do carnaval do Brasil. Eu não posso 

aceitar que o meu país esteja a falar em turismo e a fazer estas coisas. Tem que haver 

uma orientação e dizer: não meus amigos, se vocês quiserem fazer dança de não sei o 

quê, há todos os dias da semana para isso, mas no dia de carnaval não. Vamos fazer 

carnaval de STP. Se não existe, vamos sentar, vamos criar modelo. Porque é disto que 
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vem dinheiro. Nós temos são-tomenses em Angola, Gabão, Fernando Pó que, em pouco 

mais de duas horas, estão todos aqui. Podem vir ver o Carnaval, aproveitar para ver a 

família. Isso é um turismo, digamos turismo caseiro, mas vai promover o país. Eu vejo 

Angola, que tem muitos recursos, mas também têm ideias. Eu não sei como é que eles 

descentralizaram o carnaval, carnaval dos vários distritos, com os prémios, com não sei 

o quê, nós podemos fazer também aqui: organizar e dar prémios até por categorias. E 

depois se quisermos promover mais, se tivéssemos a nossa revista a funcionar fazíamos 

fotografias, escreváamos e lançávamos. No ano seguinte pode ser que se começasse a 

vir a ST ver o carnaval.  

6. O Centro de Estudos de que falou tem alguma vertente ligada à formação 

de artistas?  

Tem. Mas a gente só pode pensar nisso quando começarmos a ter um orçamento. 

Porque a formação de artistas é indispensável para a gente ter qualidade. Eu acho muito 

bem que se ensine o carnaval de ST à moda antiga, mas se nós estamos a falar de um 

carnaval sério tem que mandar vir gente para nos ensinar a fazer coreografia. As 

pessoas têm que aprender a fazer coreografia. Nós podemos pegar nisto, mas para isso 

tem que ter dinheiro. Nós podemos trazer gente para nos explicar Antropologia, como é 

que se estuda a relação do homem com a natureza, para as pessoas perceberem, para as 

pessoas verem a beleza deste estudo. Para despertar. A gente tem que fazer formação, 

não é por fazer. Tem que ser específica. Para quê? Por exemplo, violino: as pessoas não 

sabem tocar violino, pôr as pessoas a prenderem, as crianças e depois vamos mostrar a 

beleza disso. A minha perspetiva de formação é esta: formar com objetivos. Numa 

segunda fase, formar para a concorrência. Quem for melhor é que passa e fica. A 

formação de que estou a falar é para quadros ligados à cultura. A formação de artistas 

cabe à DGC. Eu não vou usurpar estas coisas. Aqui no centro vou trabalhar para 

especialização. As ideias que eu tiver, vou passando ao diretor. E a nível da formação 
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do público? Isso é muito importante. Na última viagem que eu fiz a Cabo Verde 

falamos com o Ministro e disseram-nos que têm 62 festivais por ano em Cabo Verde. 

Sabe porquê? Concorrência, qualidade. Há um festival que eles fazem com o objetivo 

de as pessoas comprarem espetáculo: as pessoas assistem o festival e fazem contrato 

com o grupo. A ideia não é só para Cabo Verde, é internacional. Assim como nós 

levamos o tchiloli para Paris, para Bélgica, para Portugal. É disso que nós estamos a 

pensar. Mas para isso a gente tem que ter a cabeça leve para pensar nestas coisas. Sabe, 

nenhuma sociedade esta preparada para nada. Até que alguém comece. Começa-se e 

depois alguém vai repetir. E a partir do momento em que se repete as pessoas começam 

a gostar. É assim que nós temos que fazer. Sabe qual é o primeiro passo quando se 

pensa em fazer a viagem? É dar o primeiro passo. Se você não tiver o primeiro passo 

você não vai a lado nenhum e nós estamos aqui a funcionar sem planificação de nada. 

Mas acha que aqui em ST as pessoas pagariam para ir ao teatro, por exemplo? 

Depende. Muitos teatros que se faz aqui enchem o Cinema, o Palácio dos Congressos. 

Agora, tem-se que ensinar as pessoas a fazerem teatro. Então, para isso tem que mandar 

vir especialista de realização, organização. Eu tenho um exemplo: o meu pai ensaiou 

teatro em ST, mas os teatros que ele fazia eram de dois em dois anos. As pessoas 

demoravam três meses no mínimo. Todos os dias. Para ver a qualidade. Não é esse 

teatro que a gente combina na segunda feira e está a realizar no sábado. O meu pai fez 

teatro de 1955 a 1965 e depois suspendeu e disse que só voltaria a realizar teatro quando 

STP fosse independente. Para ver a carga política que isso tinha. As pessoas que 

participavam no teatro não o podiam fazer sem o consentimento dos pais. As meninas. 

O meu pai ia a casa destes pais falar com eles, pedir autorização para que a filha 

participasse no teatro e ele responsabilizava-se por levá-las à casa no final do ensaio. No 

final do ensaio fretava um carro e levava as meninas para casa. É um teatro muito 

diferente e que vocês não conheceram. Em 1961 havia o teatro do Sporting e umas 

senhoras portuguesas comentavam que não tinham percebido nada e alguém ouviu, pelo 
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que disse ao meu pai. Dois anos depois, a peça que ele fez teve o título de ‘Ouviu mas 

não percebeu’. Era muito organizado. Os textos eram originais. O acompanhamento era 

um conjunto: o meu pai tocava bandolin, a banda de música fazia acompanhamento da 

peça. Uma orquestra para acompanhar o teatro. Era uma coisa muito séria. Não tem 

nada a ver com essas fantochadas que hoje se faz.  

7. Acha que os artistas em STP têm consciência do que quer dizer arte? Da 

sua importância? 

Depende do artista. Os artistas de artes plásticas, alguns sabem: Malé, Zemé, 

Armindo Lopes, Armindo Machado… Há um grupo que sabe, há um grupo que não 

sabe e que quer saber, espero que consigam. Mas quando se trata de músicos, grande 

parte dos músicos não tem consciência. Olha, vemos cantores que cantam desafinados, 

cantam fora do compasso, o conteúdo das letras não valem nada. E dizem que são 

cantores. Quer dizer que não têm consciência do que é artista. O problema é que nós 

temos políticos aqui que fazem a asneira de promovê-los. Por exemplo, o Mr Pági: na 

altura da campanha, o avião que ia para a ilha do Príncipe estava na pista quase a 

deslocar, quando se recebe ordem da torre para parar. Faltava um passageiro e quem 

era? Mr. Pági que estava a ir para a ilha do Príncipe cantar para um partido político. Isso 

não pode ser. É que há pessoas que não têm consciência de que eles não são bons 

cantores, mas ainda assim são promovidos. Por acaso, não é assim que se promove a 

boa qualidade. Porque esse rapaz pode gravar discos, mas nem em STP os discos 

vendem. Eu tenho uma história muito interessante de um jornalista que quis escrever 

um livro. Eu na altura era diretor da Cultura. Chamei um técnico que trabalhava comigo 

e disse: veja esse texto deste senhor que quer publicar um livro. Ele respondeu que sim. 

Reuniu-se com o senhor, viram o texto, que estava cheio de erros. Então, trabalharam 

um bocadinho e combinaram para continuarem no dia seguinte. No dia, o jornalista não 

apareceu e nunca mais voltou a aparecer. Para o nosso espanto, vemos o livro 
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publicado, cheio de erros. Resultado: fez quinhentos exemplares, não sei se ele vendeu 

um. As pessoas são sequiosas de protagonismo e nem sequer se esforçam pela 

qualidade. Perdeu tempo, gastou dinheiro a publicar e nem recuperou. Portanto, já tem 

noção de como é que as pessoas fazem. Os tocadores de instrumentos musicais, muitos 

são fracotes, são convencidos de que são muito bons. Isso não dá qualidade. O Banco da 

Cultura em Cabo Verde tem uma política: há um artista que quer publicar um livro ou 

quer fazer um disco, eles veem a qualidade do artista. O livro ou o disco tem qualidade. 

O banco investe e o artista depois devolve o dinheiro para que o banco continue a 

apoiar. E não é com moeda corrente. Eles fizeram uma nota própria para este Banco, 

que se chama Cretcheu. É uma nota que circula entre os bancos. É uma coisa boa e 

podemos fazer. Porquê não? 

 

  



Cultura e Desenvolvimento 
O Caso de São Tomé e Príncipe 

 
 
 

180 
 

 

 

  

 

Doc. 6 – Entrevista a Olinto Daio 09.01.2014 

 

1. Como é que o setor da cultura estava integrado no Ministério durante a sua 

Governação? Qual era a importância atribuída à cultura?   

Há uma frase que é se usa muito aqui em ST, que já ficou moda “a cultura é identidade 

do povo”. Essa frase já ficou velha, mas isso não elimina o valor da frase. Nós quando 

assumimos o Ministério de Educação Cultura e Formação, a componente Cultura, 

organizacionalmente temos a Direção Geral da Cultura. Dentro da DGC temos o Museu, 

a Casa da Cultura e a Biblioteca. O primeiro impacto que tivemos quando chegamos à 

DGC, aquilo parecia um museu, porque era tudo velho. E nós tentamos organizar as 

coisas e tentamos estabelecer uma parceria com a UNESCO para dinamizarmos o setor. E 

nós vimos que em todos os encontros que tínhamos com os agentes culturais toda a gente 

reclamava que a cultura não era valorizada e que não se fazia nada. E para começarmos a 

projetar algo no âmbito da cultura decidimos organizar o Fórum Nacional da Cultura. 

Esse foi um momento importantíssimo, porque esse Fórum foi uma coisa inédita, 

conseguimos reunir pessoas de todos os níveis culturais, de todas as áreas, intelectuais e 

não intelectuais, agentes culturais e, durante uma semana, fomos debatendo temas sobre 

algumas áreas, alguns elementos-chave da cultura. E com discussões bem acesas. E com 

base no Fórum criamos uma equipa para elaborar a Carta da Política Cultural. É um 

documento muito importante e até estávamos a negociar justamente com a UNESCO a 

sua publicação e também a elaboração de projetos para o seu cumprimento, mas depois 

não deu para dar continuidade. E outro aspeto que aconteceu com o encerramento do 

Fórum é a Gala da Cultura, onde nós homenageamos todos os agentes culturais de 1975 

até 2011. Foi um evento muito apreciado onde homenageamos, condecoramos as pessoas: 

pessoas já falecidas, pessoas que estão em ação, compositores, escritores, bem, pessoas 

de todas as áreas da Cultura que trabalharam para o engrandecimento da cultura nacional. 

Foi um evento espetacular. Outro exemplo que saiu da Carta da Política Cultural é já no 
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início de 2011 é o Centro de Estudos de Ciências Sociais, com o objetivo também de 

pesquisar, ter pessoas a investigar sobre questões culturais, analisar e começar a publicar. 

Criamos uma equipa, mas agora depende do atual Ministro que vai dar continuidade a 

isso. Essas coisas são coisas que com muito orgulho conseguimos fazer. Conseguimos 

depois, em parceria com a UNESCO dotar a própria DGC com alguns equipamentos, 

enquadrar novos técnicos, uma equipa jovem para tentar dinamizar, mas o projeto ficou 

no ar, não sei como é que isso está agora. Basicamente é isso, no âmbito estrutural. A 

minha questão é perceber como é que no seio deste Ministério que não se preocupa 

apenas com a questão cultural, que acaba muitas vezes por “abafar” esta questão a 

favor da Educação e a Formação que também está ligada à Educação, é perceber 

mesmo se de facto atribuíam alguma importância ao setor cultural. Acho que quando 

nós dialogamos com as pessoas, as pessoas que estão na área da cultura dizem que “não é 

só um ministério...” Estamos num país pequeno não é preciso multiplicar os ministérios, 

tudo depende da liderança. Uma Direção Geral depende da pessoa que estiver à frente. 

Logo que eu entrei naquela sala estava tudo velho, tudo a cheirar a mofo. Hoje, deixamos 

aquilo pintado para dar um novo aspeto e trouxemos jovens para a equipa. Tendo uma 

equipa forte as coisas acontecem. Com a Carta da Política Cultural, já se têm tudo 

pegando nesta Carta, porque faltava instrumento. Daí a importância da elaboração dessa 

Carta. Portanto, o facto de se ter realizado o Fórum e criado essa Carta significou, por 

parte do Governo, uma apropriação séria disso. Agora, cabe à DGC e ao próprio 

Ministério, dotar a Direção de técnicos especializados e trabalhar nesta questão. Existe a 

Carta, agora trabalhar em programas, projetos. A Carta aborda várias áreas com pistas de 

algumas ações importantes. Agora é trabalhar a Carta. Há coisas simples, que mesmo no 

encontro com alguns agentes culturais fomos dinamizando. Mesmo ultimamente criou-se 

a Associação dos Músicos. Quando eles vinham ter connosco para viajar, a procura de 

visto perguntamos: por que é que vocês não se organizam? Portanto, essa ideia de sugerir 

às pessoas que se organizem tem impacto porque é um grupo que pode dialogar com a 
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DGC, fazer pressão, e assim as coisas vão aparecendo. Agora, as pessoas vêm à DGC só 

para pedir apoio? Não dá. As pessoas pensam que a DGC é para pedir apoio quando 

querem cantar, querem fazer festival. E depois, o trabalho da DGC antigamente era 

recordação do 3 de Fevereiro, que é o dia dos heróis nacionais, do 12 de Julho, o dia da 

independência, o quê mais? Há outro elemento também que nós recuperamos: foi criado 

em 1991 o prémio Francisco José Tenreiro e nós lançamos isso: lançamos o concurso 

literário.  

Além da Carta, o próprio Fórum tem um documento. A ideia era dois anos fazer-

se a mesma coisa, o que significa que em 2013 devia-se fazer, mas não se fez. Com base 

na carta política, discutir, etc. Mas não se fez. Outra questão importante que nós 

aprovamos foi a oficialização das línguas nacionais, com a sua escrita, etc. etc., foi 

aprovado no Conselho de Ministros. A página do Ministério da Educação no Facebook 

tem lá todas as informações sobre esse evento, quando foi lançado, etc. Tudo depende da 

liderança. O que nós fizemos, não foi grande coisa, quer dizer, foi uma base e outros que 

vierem, já têm por onde pegar.  

 

 

 

2. Falou sobre os agentes da cultura com quem conversavam. Quem são esses 

agentes? 

Tendo a Casa da Cultura, tentou-se também dinamizar a Casa da Cultura com algum 

movimento. Então, quando eu digo agentes culturais são pessoas como o João Carlos 

Silva, alguns cantores que vêm ter connosco, pedir apoio, reclamavam que a cultura não 

fazia isso ou aquilo, escultores, escritores, etc. Então, com base nisso, em vez de 

escutarmos cada pessoa porque não organizarmos um espaço que proporcione esse 

diálogo? Daqui nasceu a ideia de criar o Fórum. O próprio DGC tem um relatório, os dias 

e os temas que foram abordados.  
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3. Além daquilo que conseguiram concretizar, quais eram os outros objetivos 

para o setor da cultura?  

Há um elemento importante: era a parceria da DGC com a Direção do Turismo e 

como as duas direções estão no mesmo edifício e no mesmo piso já tínhamos mesmo a 

criação de um órgão de atendimento que seria partilhado. Quando lançamos o Festival 

Gravana em 2012, as duas direções trabalharam nesse processo. E fizemos outra 

dinâmica: o Festival Gravana, que devia ser na cidade, nós estendemos a todos os 

distritos, incluindo a Região Autónoma do Príncipe. Uma nova dinâmica em todos os 

distritos aproveitando as festas religiosas. Este “casamento” foi espetacular, foi um 

sucesso. Isso Foi importante. O grande objetivo passava por transformar a Carta das 

Políticas Culturais num documento operativo: elaboração de políticas, ações, programas 

e projetos, para implementação. Outro elemento que na Carta propunha-se também era 

determinar um montante, uma percentagem do Orçamento do Estado para Cultura, a 

Carta propõe isso. Depois, o próprio Centro de Estudos de Ciências Sociais que tinha 

que ser dinamizado para começar a produzir estudos e investigação, cujo objetivo era 

elaborar conteúdos para os manuais escolares. Porque o que é que acontece? Cultura e 

Educação estão no mesmo Ministério, mas as duas direções estão de costas viradas. 

Então, era necessária essa integração. E aos poucos fomos conseguindo envolver as 

pessoas nesse processo. O objetivo do CECS é precisamente trabalhar na produção de 

conteúdos históricos para os manuais escolares. Sobre a história de STP o que aparece é 

muito pobre. E convidamos pessoas com certa experiência para esta equipa: Armindo 

Aguiar, Frederico dos Anjos, o atual embaixador de STP nos EUA, Carlos Neves, o 

professor Penhor do ISP, a Dra. Nazaré Ceita. Portanto, são as cinco pessoas que 

conseguimos avançar com o centro de estudo. Mas, tudo está parado.  

 

4. Tinham algum programa de apoio às artes? Apoio e incentivo à produção 

artística? 
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Não. Não, nós não tínhamos. Eu estava a relançar a Direção: organizar e trabalhar 

na estrutura, organizar a papelada. Relançamos a questão dos direitos do autor, há uma 

jovem que trabalha na direção que se ocupa disso. Uma vez que não existia nenhum 

programa de apoio às artes, qual era a relação entre o Ministério e os artistas nos 

vários domínios culturais? A relação começou com o Fórum. Quando chegamos não 

havia nada. Não havia nada. Depois, em contato com as pessoas só havia reclamações 

Cada um vinha à DGC apenas para pedir apoio, uma política de mão estendida. Nós 

dissemos “não”, porque não criarmos um espaço para essa discussão. E o Fórum foi 

espaço para essa discussão, partilhamos isso. A partir da Carta de Política Cultural há 

orientações para esses incentivos. Quem está lá agora tem caminho para fazer: criar uma 

comissão, trabalhar numa lei que incentive os artistas. Porque no Fórum surgiram várias 

ideias. Ações concretas, nós até financiamos, no meu tempo, duas produções: de Pepê 

Lima, os 50 anos, o disco dele (infelizmente financiamos o disco e ele ainda fez uma 

música contra o nosso Governo, para ver a ingratidão das pessoas, não é?), e o Amorim 

Diogo, todas as músicas dele, a gravação foi financiada pela DGC, são nove ou dez 

músicas financiadas pela DGC. Mas são atividades esporádicas, falta elaborar uma lei 

que incentive e que as pessoas possam concorrer a esse incentivo. A Carta Política traz 

elementos para isso. Agora, cabe ao Ministério avançar. Porque a Carta Política foi 

discutida e aprovada. Eu não sei qual é o ponto de situação agora: é só mais um 

documento que ficou na gaveta, se calhar. O primeiro objetivo foi reorganizar o setor. E 

dar confiança às pessoas de que o Estado está aí a elaborar uma política cultural que 

nunca existiu. Nunca houve uma política cultural: o país desde 1975 até agora nunca teve 

uma política cultural. É um documento com muita coisa, muita coisa.  

 

5. Há bocado falou sobre a necessidade de o setor cultural trabalhar em 

conjunto com o setor da Educação. Considera, então, que é importante haver uma 

transversalidade entre o setor cultural e os outros setores.? Em que medida?  
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Tem importância. Sobretudo no nosso mandato, há dois elementos que nós 

focamos: a questão da identidade cultural em STP – na nossa estratégia de programação 

da ação governativa pusemos a questão da identidade nacional – e a questão da 

preservação do património. São dois elementos fundamentais. No programa do Governo a 

Cultura aparece como eixo da coesão nacional. Portanto, é um elemento que possa unir o 

são-tomense, criar uma identidade nacional. Bom, respondendo à pergunta. Tem 

importância. Porquê? Porque falando no desenvolvimento da Educação, etc., o elemento 

central é o ser humano. Podemos dizer que juridicamente todos os seres humanos são 

iguais, mas identitariamente falando, não somos iguais, porque o são-tomense tem uma 

caraterística própria diferente de um cabo-verdiano, um angolano, um moçambicano. 

Então, perceber o são-tomense é fundamental, porque o médico são-tomense vai agir com 

um padrão da identidade são-tomense e não como angolano. O geógrafo são-tomense vai 

ter certas atitudes que são típicas e estão ligadas à sua cultura. Um exemplo simples: se 

calhar um médico são-tomense ou um professor são-tomense que está na sala de aula, 

mesmo universitário, se uma coruja aparecer na sua sala ele terá um comportamento 

diferente de um professor japonês. Porquê? Porque culturalmente essa ave tem um 

significado. Portanto, é importante perceber isso. Acho que essa transversalidade que eu 

expliquei agora é mais importante: da identidade e do ser humano. Há depois outras 

abordagens, porque não se vai falar de educação sem conhecer os aspetos culturais. Não 

se vai fazer uma política de saúde sem conhecer as práticas comportamentais de saúde e 

da medicina. Um elemento também da cultura nacional é a questão da medicina 

tradicional. Foi um tema muito abordado no Fórum. Não se vai falar do comércio sem 

abordar questões culturais. Quando se vai ver, mesmo o comportamento. Na nossa língua 

o provérbio diz-se assim “tlabá sá plamá distino sa tagi”, significa que se você com uma 

empresa ou um plano de desenvolvimento do país, é bom pôr a pessoa a trabalhar de 

manha e não a tarde. Porque culturalmente, como aqui amanhece cedo, as pessoas já as 5 

da manhã os nossas mais velhos já estão no campo de agricultura, etc. Nós seguimos um 
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horário europeu hoje e começamos a trabalhar as 8. Mas antigamente às 18h as pessoas já 

estão a recolher, a dormir porque às 4h/4h30 já estão de pé. E se nós formos ao mercado 

nacional de São Tomé, mesmo às 2h da manhã as cargas já estão a chegar do interior. 

Portanto, o negócio já começa desde as 2h da manhã. Portanto, tem-se que perceber essa 

conceção cultural para perceber como é que é o comércio. Quem diz comércio diz outras 

áreas. Portanto, é transversal. Por exemplo, no Fórum da Cultura convidamos pessoas de 

várias áreas, de vários setores. Estiveram pessoas do Turismo, do Plano e 

Desenvolvimento, quase todos os Ministérios foram convidados. No âmbito do trabalho 

de propriedade intelectual, trabalhamos com o Ministério do Comércio e da Indústria. 

Quando há um evento convidam-se pessoas de várias áreas, mas no meu caso é difícil 

falarmos dessa parceria porque estávamos apenas no início. Foi um novo marco da 

cultura que nós tentamos reorganizar e lançar, nós não tivemos tempo para começar a 

implementar as coisas.  

6. O Ministério tinha em planos alguma formação para artistas e quadros 

técnicos para trabalhar no setor da cultura?  

Está na Carta Política. Tudo está na Carta Política Cultural. Elaboramos uma 

política, agora só falta avançar para ação. Infelizmente não nos deixaram trabalhar. 

Então, não avançamos. No âmbito da Cultura foi mais ao nível de conceção de políticas. 

Não se avançou. E o Centro de Estudos, tinha esse objetivo? O Centro de Estudos não 

era na formação enquanto tal, mas na área da investigação. Houve formações. Alguns 

projetos com o financiamento da UNESCO, no âmbito do património. Com o Brasil 

também se formou algumas pessoas. No âmbito da cooperação bilateral, conseguimos 

algum financiamento para realizarmos algumas formações. Aqui mesmo no país. E essas 

pessoas estão a trabalhar agora no setor da cultura: na DGC ou na Casa da 

Cultura? Houve várias formações. Há uma instituição também, que eu não me lembro 

agora, que patrocinou uma formação sobre a questão dos arquivos. Também convidamos 

pessoas de vários ministérios para participar. Também sobre a preservação do património. 
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Uma formação também que envolveu pessoas de vários setores. Formou-se pessoas da 

Cultura, do Arquivo Histórico e também algumas pessoas convidadas de outros 

ministérios.  

7. Há bocado nós falamos sobre a questão da identidade cultural. Acho que essa 

é uma das grandes questões “polémicas” aqui em ST, uma vez que há várias 

pequenas comunidades espalhadas pelo país. Há algum plano de integração 

dessas diversas comunidades? Os escravos que vieram para ST e que 

formaram a sua própria comunidade em ST. O Ministério tem algum plano 

de integração dessas diversas comunidades?  

Não. Não se pensou nisso. Como eu disse, no âmbito da cultura não se pensou nisso 

porque nunca se… Mas respondendo a essa pergunta dando o meu parecer, eu acho que 

isso não é um problema, porque é isso que faz o são-tomense ser são-tomense. Não é 

abordar cada comunidade de uma maneira isolada. Porque você com uma salada de 

frutas… O que faz a salada de frutas ser salada de frutas é isso. Porque se tiver só mamão 

já não é salada de fruta. Quando se fala em Brasil, Brasil é quê? Essa mistura. Vê EUA é 

quê? Essa mistura. Pessoas de vários lugares que formaram aquele povo. Hoje, eu não sei 

se essa questão se coloca, porque antigamente antes da independência é que era difícil ver 

um forro casar-se com uma cabo-verdiana. Mas hoje isso não se põe. Forro casa com 

cabo-verdiana, casa com angolar… Eu faço essa questão por dois motivos: 1º porque 

há imensos países que têm políticas próprias de multiculturalismo e que visam essa 

integração; outra questão tem a ver com o que se passa aqui em ST, porque a 

sensação que eu tenho é que as pessoas não têm consciência do que é que constitui a 

identidade do são-tomense (ultimamente numa conferência alguém tomou a palavra 

e disse que um cantor são-tomense muitas vezes faz concertos fora de ST e canta em 

crioulo cabo-verdiano.) E eu pergunto-me: até que ponto isso não faz parte da 

identidade de ST? Até que ponto ele não é são-tomense por fazer isso? Sim. Tem-se 

que analisar isso, porque politicamente tem-se que decidir. Acho que em 2006/07 que uns 
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ministros cabo-verdianos tentaram fazer qualquer coisa com a comunidade cabo-

verdiana, então começa-se a criar essa divisão. Como se fosse cabo-verdianos a parte. 

Sobretudo os descendentes desta comunidade, estão integrados: no nosso Governo: houve 

dois cabo-verdianos. Quando as pessoas falam assim estão a visar aquelas comunidades 

cabo-verdianas das roças. Mas esquecem-se que no dia a dia estão a se dar com cabo-

verdianos, estão a namorar com cabo-verdianos, estão a casar com cabo-verdianos. 

Estamos a falar de cabo-verdianos, mas podíamos estar a falar de angolanos ou 

qualquer outra nacionalidade. Sim. E não são cabo-verdianos, são são-tomenses. 

Pois, são são-tomenses. As pessoas têm que perceber que o que faz STP ser o que é hoje 

é essa confusão. Essa mistura é que importa. Porque se formos por esta abordagem vamos 

cair na questão do sectarismo, exclusão, etc. A questão que se coloca é uma questão 

psicológica, eu diria uma falsa questão. Porque se eu for cantar anguené em Portugal 

ninguém vai questionar, mas se eu cantar em cabo-verdiano vão questionar. Porquê? 

Porque sabe-se que existe um país Cabo Verde. Como não existe um país Angolares, é 

por isso que ninguém coloca essa questão. Mas isso é em relação aos cabo-verdianos. 

Essa reflexão é uma reflexão forrista, porque está a pôr-se no centro. Quer dizer, o forro é 

o centro da santomensidade. Mas o que é o forro? O angolar não se coloca essa questão, 

essa é uma questão dos forros. Acho que é uma falsa questão. Porque nas comunidades de 

escravos havia toda essa gente. Então, aqueles que recebiam carta de alforria. Esse é um 

problema social. Um problema social que pode ser resolvido. É uma falsa questão. Nos 

outros países nem se fala em integração. Porque integração é: um grupo que veio, como 

os libaneses ou os nigerianos que estão aqui agora, daqui a 20 anos vão criar a sua própria 

comunidade. Qual é a integração dessa gente? Isso sim. Mas quando se fala de integração 

dos cabo-verdianos há uma falsa questão. Para mim é absurdo falar de integração. 

Porquê? Porque quando eu digo integração, to a falar de integração em função de mim. 

Quem vai integrar quem? Eu vou integrar o angolar? Quer dizer, ele é estrangeiro e eu 

estou a integrá-lo? Não. Porque se avançarmos com esta confusão, se eu for angolar 
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posso te criar um problema. Vocês pegaram o nosso líder e estão a usar como vosso (Rei 

Amador), então nós somos o centro da coisa. Estamos a levantar uma questão que é um 

problema. Quem são os são-tomenses? ST é salada russa. Eu também coloco essa 

questão por causa da polémica que houve em torno do seu discurso no FNC. Porque 

nós sabemos que existem várias línguas, mas não há uma legalização dessa questão. 

Daí surge um documento que legaliza essa questão e que reconhece que existem 

várias línguas e que fazem parte de uma mesma sociedade e isto é visto de uma 

forma… E essa não-exclusão destas comunidades também tem a ver com isso.  

Mas esse documento já excluiu o cabo-verdiano. Porque só está lá santómè, linguié e 

anguéné. É por isso que eu falo que há imensa polémica em torno da identidade. Porque 

quando o país é pobre, a comunidade é pobre. Porque quando os ministros cabo-

verdianos começarem a vir buscar aliados… O Estado são-tomense tem que se impor: 

não, eles são são-tomenses. E aqui tem que ter uma política são-tomense para o povo são-

tomense. Política social aqui para pobre ou para Santa Casa da Misericórdia não está a 

visar forro ou outra coisa. Não! É são-tomense. Se eles não querem ter cartão são-

tomense, fazer cartão diferente é uma opção. São são-tomenses. Quer dizer, o Estado tem 

que ser forte a defender essa causa. Porque eles todos estão a entrar na escola pública 

gratuita, têm direito à saúde e educação. Os benefícios sociais como um são-tomense. 

Para o voto, não os vão buscar para votar, para dar banho. Então? São são-tomenses. 

Realmente, tendo em conta os seus argumentos não se pode colocar a questão do 

ponto de vista da integração. Mas ainda assim há essa polémica. E como é que se 

pode resolver? Pois, pois. Quando se começa a abordar uma questão que não se quer 

então está-se a valorizar essa coisa. Como os cabo-verdianos vieram para a roça trabalhar, 

cresceram e multiplicaram-se (já estão na 3ª ou 4ª geração). Só que as roças foram 

abandonadas. Os cabo-verdianos, os moçambicanos ou tonga acabaram por ficar nas 

roças. E naquele tempo, na 1ª República, década de 80 a roça era o apogeu. E mesmo 

assim o Estado não excluiu. Eles todos têm roças. Um estrangeiro vai ter roça? Já houve 
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ministra que veio aqui e teve um discurso esquisito numa campanha de um partido 

político de Cabo Verde e não houve ninguém para defender isso. Não vale a pena 

levantar essa questão porque eles são são-tomenses. Têm terras e trabalham a terra. 

8. Quais eram os vossos principais parceiros?  

Na Casa da Cultura era mais a UNESCO.  

9. Em que medida considera que a cultura intervém ou pode intervir no 

desenvolvimento de STP? 

Em todos os domínios culturais, desde a música, a literatura, o património... 

Associando-se ao turismo. São elementos que vão contribuir para o desenvolvimento. A 

promoção de artistas plásticos, de centros de ideias criativas, centros culturais, casas 

culturais… Mesmo a criação de uma Casa da Cultura em cada distrito. Nós falamos de 

património: as plantas medicinais podem ser uma fonte de receita. Os direitos autorais. 

Mesmo a riqueza da cultura religiosa, também pode ser. Hoje, dia 9, amanha é dia 10 

festa de Santo Isidoro. Para essa festa de Santo Isidoro já vêm pessoas dos EUA, de 

França fazer peregrinação aqui. Este pode ser um elemento para o turismo religioso, 

como, existe nos outros países. A questão é sistematizar. Ainda ontem ouvi essa frase que 

está na moda, no parlamento: “A cultura é identidade de um povo.” Mas o quê que isso 

significa? Por exemplo, destruíram o marco histórico do 3 de Fevereiro, uma coisa que é 

para o povo. Aqui também podemos falar no choque da parte da cultura para o 

desenvolvimento em detrimento da cultura, destruíram um memorial da história de um 

povo e o que é que isso vai significar? Estamos a falar de como a cultura pode promover 

o desenvolvimento, mas o próprio desenvolvimento vai destruir a cultura. Temos aqui a 

questão do Hotel Pestana a quem se concedeu terreno e fechou o forte que está lá dentro. 

Hoje se se quiser pagar para entrar com uns amigos não podes ir à vontade. É outro 

exemplo.  

10. Como classifica o estado atual das artes e do setor cultural em ST? 

Acho que se está em busca de um caminho. As pessoas hoje querem ser artistas, 
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mas estão a se deixar levar pela dimensão peculiar da coisa. Portanto, querem ser artistas 

em função daquilo que pode dar. Vamos supor: se alguém quer escrever para ganhar 

dinheiro é outra coisa. Se quiser escrever porque se sente inspirado e quer transpor isso, é 

diferente. Ele não tem a ver com as artes. Se você quiser produzir, você pode criar um 

robô, uma máquina que pode começar a escrever todas as coisas para você vender, mas 

qual é o valor artístico disso? Acho que as obras de Picasso e os outros foi porque eles se 

sentiram conforme grandes pintores… Então aqui temos um caminho a fazer ainda. Uma 

escola. Nós queríamos estabelecer uma cooperação com o Brasil para a criação de uma 

escola de música que infelizmente não teve continuidade. Escola de música, escola de 

artes plásticas, deveria haver para educar as pessoas também. Portanto, a própria 

Educação Visual na escola não existe. Nós antigamente tínhamos Educação Visual, mas 

hoje? Tudo isso ajuda a pessoa a ter um gosto por aquilo que é bom, agradável, belo, etc. 

Acho que é preciso a formação das pessoas. Portanto, classifico como? Está-se a busca de 

um caminho. Houve um grupo de se formou há uns anos, mas hoje está nessa coisa da 

CACAU e só pintam para vender, para dar dinheiro. Não é porque estão a pintar… Se 

não houver ninguém que está a pedir um quadro para vender a preço exorbitante então 

não há negócio. Tem que ser qualquer coisa do tipo: eu sou pintor, então eu vou pintando. 

Eu posso ter na minha galeria, lá em casa, no meu armazém mais de 50 quadros porque 

eu vou pintando. Depois faço exposição. Mas aqui é uma questão para negócio, aqui é 

diferente. E quando você entra no Picapau, com essa fúria de negócio, não é a alma que 

está a conduzir o trabalho, então o acabamento não exprime nada. As peças não 

exprimem nada. É uma cópia, porque Angola tem isso, O pensador. O pensador não é 

nosso, então andam a fazer O pensador para quê? Então, tem que ser criativo e buscar 

aquilo que é nosso e criar a partir daquilo que é nosso e fazer.   

11. Considera que os artistas em STP têm consciência do que é a arte? 

Eu não sei responder a esta pergunta. Eu não sei. Há uma gama de artistas. Acho 

que isso vai diferir de artista para artista. Há artistas que sabem bem o que é uma arte. Há 
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uns que já estudaram a arte. Há outros que não, há outros que são exceção. Acho que têm 

uma noção do que é a arte. Quer dizer, o que é a arte? Você está a falar do sentido 

académico? Se você for para o interior do Gabão, os artistas são bons, mas nunca 

passaram pela escola. Sabem o quê que é a arte, mas eles pintam ou fazem uma escultura 

com base naquilo que têm. Mas, não sei responder. Talvez uma arte elaborada, académica 

talvez podem não ter, mas uma questão espontânea, manifestação do interior, acho que 

sim. Mas acabou de dizer que muitas vezes pintam só por aquilo que podem vir a 

ganhar? Sim, é um grupinho. Há um leque de pessoas. Há pessoas, por exemplo, 

ultimamente tantos uns jovens que têm feito sua exposição de iniciativa pessoal, com os 

seus quadros. Portanto, há uma gama de pessoas... Isso não é assim muito, digamos, 

linear, depende de pessoas. Há pessoas que pintam por gosto, por exemplo, Lisa Barros 

faz muitas obras de escama de peixe. Ela não faz porque quer vender isso. Isso é variável. 
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Doc. 7 – Entrevista a Isaura Carvalho 13.01.2014 

 

1. Como surgiu o projeto CACAU? 

A CACAU é um projeto da Fundação Roça Mundo e surgiu em consequência 

das Bienais. Portanto, o primeiro projeto que se instalou na CACAU, não era ainda 

CACAU, era só um edifício em muito mau estado, num estado avançado de degradação 

que o João Carlos viu que tinha potencialidades para ser um espaço a alojar a 5ª Bienal 

e começou o processo de negociação para aquisição do edifício… um processo muito 

doloroso. Depois de fazer a primeira recuperação alojou a Bienal e depois de ter 

terminado a Bienal achou-se que aquele espaço seria muito interessante para se 

desenvolver projetos culturais. Embora o edifício tenha proprietários, cederam-nos… O 

João Carlos e um amigo é que são os proprietários… cederam-nos o edifício para 

desenvolvermos um projeto relacionado com artes, por isso é que ela se chama CACAU 

– Casa das Artes Criação Ambiente e Utopias. Dentro deste projeto a arte deveria ser… 

devia se ter uma visão diferente sobre a arte: a arte muito virada ao empreendedorismo. 

Portanto, uma arte virada para dinâmica, ligada ao desenvolvimento pessoal, de apelo à 

consolidação da cidadania, a criação de motivação para os estudos e para o 

aperfeiçoamento e a capacitação e de reforço da identidade. Então, assim que nós 

transformamos o espaço numa casa de artes, nós fomos desenvolvendo um conjunto de 

projetos, sendo que de 2 em 2 anos ela alberga a Bienal, como a que está a decorrer 

agora. Quer dizer que a CACAU surge com o principal objetivo de albergar a 

Bienal. Não, pelo contrário. O principal objetivo do espaço foi albergar a Bienal. Como 

a Bienal tem uma ocupação temporal muito curta, de 1, 2 meses, 3 meses, neste caso vai 

até Fevereiro… Mas depois ficamos com o espaço… E só depois de ter havido a Bienal 

é que se pensou na criação da CACAU. E para além deste objetivo, quais são os outros 

objetivos? Como já havia dito a CACAU tem como objetivos: um dos primeiros é fazer 

com que a arte seja um pretexto para desenvolver outras capacidades nos jovens, depois 
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fazer aqui um trabalho ao nível da cidadania, depois apoio ao empreendedorismo, 

depois reforço da identidade. E para chegar a estes objetivos nós desenvolvemos um 

conjunto de atividades muito grandes. Portanto, nós criamos as boxs de apoio aos 

empreendedores jovens, que agora com a Bienal foi retirada porque as boxs, porque 

tinha sido definido um tempo para as boxs e depois cada empreendedor deveria arranjar 

o seu espaço próprio, depois tínhamos a galeria das artes, de alguma forma, para 

motivar a criação e depois ser sustentável, depois temos uma biblioteca, que também 

funcionava naquele espaço. Agora chegamos a conclusão de que a biblioteca deve ser 

disseminada, porque as pessoas das comunidades não podem sair. E estamos a tentar 

criar forma de junto das Camaras, das Autarquias poderem albergar pequenas 

bibliotecas, para o país. Depois temos os fóruns, as conferências, as mesas redondas. 

Temos sempre presente a questão da mulher e das crianças nestes Fóruns e estes 

debates. Depois temos o arte-café: por um lado temos concertos, mas por outro lado 

também fazemos atividades culturais, um espaço de convívio. E é lá também onde 

vamos buscar a sustentabilidade, porque tem gastos naturalmente muito elevados. 

Então, fazemos aqui esta ginástica.  

2. Porquê o nome CACAU?  

CACAU tem um significado simbólico para nós. Até a criação da CACAU, 

cacau sempre foi um produto que sustentou a economia do país. Depois da 

independência, continuou a ter um significado importante, mas já não com um peso tão 

grande porque infelizmente a nossa economia ficou um bocado desestruturada, mas 

ainda hoje se fala do cacau como um produto, não sabemos se muito certo ou não, mas 

um produto. E nós achamos que se a nossa vida for estruturada em torno do cacau, 

poderíamos ter uma CACAU cultural. É uma CACAU que continuasse como símbolo 

da nossa economia, porque podemos ter condições para ter um cacau de qualidade, o 

cacau verdadeiro, mas temos uma CACAU cultural, que se preocupasse em alimentar o 
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espírito. Daí o jogarmos com o nome. E daí o caráter criativo e de economia criativa 

que a CACAU desenvolve. Exatamente.  

3. Têm noção do número de pessoas que costumam receber nas principais 

atividades? 

Digamos que nós, por ano, conseguimos fazer passar pela CACAU, no conjunto 

(são-tomenses e turistas) 7 ou 8 mil pessoas. O que é de facto muito bom, tendo em 

conta as nossas características. Mas a CACAU é só um dos projetos da Fundação Roça 

Mundo. Sei que têm um projeto cultural na roça São João dos Angolares. Sim, 

temos. Temos um a creche, estamos a criar o museu da roça, temos um projeto que é 

um Centro Turístico de Pesca Artesanal, vai ser reinaugurado, porque foi criada há uns 

anos, mas fizeram tanta patetice, assaltaram, roubaram, destruíram e agora estamos 

outra vez a tentar pegar nele. Nós temos desenvolvido vários projetos. Temos então 

projetos no sul e depois temos alguns projetos em parceria com outras entidades. A 

nossa parceria com outras instituições no exterior é mais ao nível da capacitação destas 

pessoas. Temos agora um, que é muito interessante, que é para jovens formados, que é 

com 5 países, Portugal é líder: Portugal, STP, Cabo Verde, a Bulgária e Brasil. O Olavo 

já esteve na Bulgária, agora vai o Eugénio. E depois pelo meio vamos tendo aqui essas 

parcerias, que também nos permitem alargar o âmbito da nossa intervenção. E o CIAC 

– Centro Internacional de Arte e Cultura? A partir do momento em que criamos a 

CACAU o CIAC foi absorvido pela CACAU. Agora, estamos a criar uma coisa muito 

importante que o Centro de Estudos e Investigação de ST. A sede será mesmo a 

CACAU? No Teia d’arte, criamos lá um espaço. 
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12. Acerca das Bienais, como é que surgiu a 1ª Bienal e em que contexto se 

inserem agora? 

Relativamente às Bienais, não sou a pessoas mais indicada. O autor das Bienais 

é o João Carlos. É quem tem aqui uma sensibilidade especial para as artes. Quem 

trabalhou muito com os jovens na área da pintura, do teatro, da escultura. Depois 

começou a preocupar-se coma formação destas pessoas. E foi trazendo profissionais 

destas áreas para trabalhar com os nossos. Então, a medida em que foram fazendo estas 

formações, não é propriamente uma escola, mas é uma formação, as pessoas foram 

sendo mais capacitadas e isso foi-se concretizando… As pessoas tiveram necessidade de 

mostrar, interagir, criar residências artísticas... e depois foi ganhando contornos 

diferentes de Bienal para Bienal. Exatamente. As Bienais são um projeto muito 

específico virado para as artes, e o grande responsável, o presidente das Bienais é o João 

Carlos. Resultou de um trabalho em conjunto com os artistas, com outros artistas que 

vinham de fora criar residências e o fruto deste trabalho originou depois a Bienal com 

necessidade de formalizar todo um trabalho e divulgar o trabalho que iam fazendo. 

Hoje, felizmente, as Bienais são conhecidas, já temos gente muito boa a trabalhar no 

país, a fazer arte. Já têm a sua vida. Gente como o Olavo, o René, o Geane, do 

Adilson…  

13. Quem é que vos financia? 

Nós temos vários financiadores. Desde pessoas individuais, empresas, através da 

integração em alguns programas e projetos europeus e a nível de África. Mas cada vez 

mais preferimos que a nossa ação seja autossustentável. Vamos nos afastando cada vez 

mais dessa coisa de projetos, que isso também vicia. Então, a nossa ideia é que em cada 

projeto em que nos envolvamos seja fruto do nosso trabalho e que outras pessoas 

também sejam empreendedoras de forma a agarrar os projetos, que os projetos possam 

gerar renda e permitir que resulte noutros projetos. Vamos tentando que seja assim. 
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Sente que os resultados têm correspondido as vossas projeções? É assim, no global 

obviamente que há um resultado positivo. Mas que são processos dolorosos são. São 

processos que exigem muita paciência, muito sacrifício, muita dedicação. E depois 

temos alguns reversos. Por exemplo, estamos convencidos que um projeto tem pernas 

para andar, de repente olhamos para trás e o projeto desabou outra vez e voltamos a 

pegar nele. Depois temos também aqui alguns imprevistos que as vezes nos desanimam. 

Por exemplo, faltou voador panhá no centro turístico de pesca artesanal e causou-nos 

uma grande tristeza. Mas agora, há muito pouco tempo, há dois meses, o escritório da 

fundação foi todo roubado. É uma coisa que nos causa muito desanimo e muita tristeza, 

neste momento não temos documentos. Roubaram-nos até os carimbos. São coisas que 

nos desestimulam um bocado. Mas o país é nosso e se não formos nós cidadãos a 

sacrificarmo-nos por ele… No primeiro dia em que falei consigo falou disse-me que 

cultura é desenvolvimento. No fundo é aquilo pelo qual se regem na CACAU. De 

que cultura, de que conceito de cultura estamos a falar? Nós estamos a falar daquela 

cultura que reforça a identidade e que nos permite acreditar que somos capazes. Com os 

nossos valores, os nossos princípios, as nossas tradições, olharmos para aquilo que nos 

rodeia, valorizarmos tudo e sermos capazes de criar indústrias relacionadas com a 

própria cultura. Indústrias criativas, uma economia criativa, uma… enfim… todo um 

conjunto de ações a partir daquilo que nós temos, por outro lado, também acreditamos 

que quanto mais cultura tivermos, mais capazes seremos de lutar para o 

desenvolvimento. Então, para nós o desenvolvimento, de facto, assenta no princípio que 

tem a ver com a cultura. Trabalhar a cultura é, de facto, trabalhar o desenvolvimento. 

Na sequência disso, como é que classifica o estado atual da cultura em ST? 

Digamos que já conheceu piores dias. Agora parece-me que as coisas estão a ser 

encaradas com outra seriedade. Estamos sempre a dizer que a cultura é o parente pobre 

de todas as outras áreas do desenvolvimento. Agora está a ser mais valorizada e até está 

a haver aposta em dinâmicas culturais. E até o incentivo à aproximação de pessoas a 
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essa área. Digamos que há uma sensibilidade agora. E a CACAU tem um enorme 

papel neste processo. Digamos que a CACAU já é aqui uma referência. Lutamos muito 

por fazer e nós também sozinhos não conseguimos. Nós vivemos de apoios, há 

instituições que nos dão apoio, mas também não temos apoio regular de nenhuma 

entidade ou instituição. Também me falou no foco que colocam nestas questões da 

valorização da mulher e da criança… Como considera que a CACAU pode ser um 

motor para o cumprimento dos ODM em STP? Estas questões também estão ligadas, 

um pouco, à questão cultural. Esta desvalorização que a nossa sociedade tem 

relativamente à mulher e às crianças é uma questão que precisa ser invertida. Tem a ver 

um bocado com a mudança das mentalidades. E nós achamos que não é, para mim não é 

uma questão pessoal. Portanto, tem a ver comigo enquanto cidadã e com todos os outros 

cidadãos. Uma sociedade para se desenvolver precisa de todos os seus elementos. E os 

seus elementos só estarão capazes de dar o seu contributo se estiverem bem. Se nós 

continuarmos a olhar a mulher como um ser inferior a quem nós destinamos todos os 

nossos piores atos, que é violentada nos seus direitos fundamentais e ainda por cima é 

ela que assegura a estabilidade de uma família, principalmente aqui em ST, então ela 

tem que ser alvo de uma grande preocupação nossa. Ela tem que ser encarada com 

respeito, com dignidade e temos que ter a capacidade de valorizar o seu contributo na 

sociedade. Relativamente as crianças, são o nosso futuro. E nós temos que zelar para 

que sejam criadas ou que cresçam com equilíbrio e harmonia. Portanto, a criança não 

pode ser mais uma fruteira que temos ali ao lado. Ela tem que ter carinho. Temos que 

fazer todos os possíveis para sensibilizar os adultos, por um lado, para essa questão do 

planeamento familiar. É importante que os pais tenham os filhos que querem ter para 

que depois possam cuidar bem deles. O que nós verificamos é que 70% das nossas 

crianças andam por aí ao Deus dará. E nem sequer há a preocupação de assegurar a sua 

alimentação e muito menos a sua saúde, a sua formação. E então se nós queremos o 

desenvolvimento de um país, queremos também que ele passe por estas preocupações. 
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Sem uma ação dirigida a criança, uma ação bem pensada, bem articulada temos que 

pensar que de facto que estas duas áeras da população, estes dois grupos da população 

precisam ser muito bem cuidados e que não está tão feliz. Ainda continuamos a ver 

mulheres a sofrerem muito para sobreviverem, mulheres que são vítimas de violência de 

uma forma brutal, que até chega-se a tirar a vida com a selvajaria com que são 

espancadas. Cada vez mais temos crianças na rua e que estão a ingressar no bando de 

delinquentes que vamos tendo. Acho que é um direito consagrado na lei em que as 

pessoas devem ser protegidas e deve-se dar as ferramentas para que possam 

desenvolver-se com dignidade e a preocupação. E nós enquanto cidadãos, enquanto 

responsáveis por estas dinâmicas culturais, temos mesmo esta responsabilidade. É bom 

também interiorizarem isso e sentirem-se responsáveis. Para nós é mesmo uma 

preocupação.  

14. Sente ou considera que os artistas têm consciência do que é a arte 

principalmente pelo trabalho que desenvolvem e na forma como o divulgam? 

Nós ainda temos um grupo pequeno de artistas. Não estamos a falar de um 

universo de centenas de pessoas. O grupo ainda é muito pequeno. Mas eu já sinto que é 

um grupo que utiliza a arte para integrar, para capacitar, para potenciar, para alterar 

comportamentos. Já não tem aquela preocupação apenas estética, (n transcrito) da 

estética e transmissão de um pensamento individual por aquilo que faz, mas já com 

alguns preocupações sociais muito evidentes. E verbalizam isso. Portanto, não só 

transmitem isso nas representações que fazem, mas já intervêm com essa preocupação.  
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4. Em que medida considera importante aliar cultura com outros setores e 

descentralizar os projetos ligados à cultura? Porquê que isso é 

importante? 

Acho que a questão cultural atravessa todos os outros setores. É e deveria ser um 

elo entre os vários setores da vida nacional. Por um lado, porque esta vertente que 

atravessa todos os outros setores permite também um re-olhar sobre as dinâmicas 

internas de cada um e como visualizam o resto. Por outro lado, a cultura precisa que os 

outros setores olhem para ela. Porque nem sempre a cultura gera renda. E, portanto, tem 

que haver uma interação entre a cultura e os outros setores. Por exemplo, a cultura e o 

turismo. Um setor económico extremamente importante, mas que não tem condições de 

evoluir se não se aliar à cultura. Principalmente no aso concreto de ST. O que é que nós 

vamos oferecer aos nossos visitantes? E estou a falar da cultura no sentido ecológico do 

termo, mais abrangente, vai desde os nosso pássaros, as nossas praias… até ao 

avanço… ao poeta… Há aqui uma interação muito estrita. A cultura e a saúde: se nós 

não mudarmos aqui determinados procedimentos a nossa saúde está sempre posta em 

causa. Portanto, nesta interação também podemos fazer com que a cultura tanha 

influência sobre o sistema de saúde e os mecanismos que são desenvolvidos e co 

contrário também. Quando nós falamos de regras de conduta do cidadão e dos valores e 

princípios, nós estamos a interferir necessariamente no aspeto cultural. No que respeita 

à descentralização, acho fundamental. Os centros urbanos abarcam apenas 1/3 da nossa 

população. Toda a restante população está disseminada por todo o país. Se nós fomos 

concentrar todas as nossas ações nestes centros, ficamos aqui com uma falha, porque é 

necessário levarmos para outros distritos onde também se concentra grande 

percentagem da população jovem, que é aquela com quem nós trabalhamos. Agora, nem 

sempre é fácil. Achei muito interessante a ideia de levarem uma biblioteca Alda do 

Espírito Santo para todos os distritos, mas já estão a tratar desta questão? Estamos 

a iniciar, a falar com as autarquias a ver se elas conseguem ter pequenas bibliotecas nas 
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suas localidades. E as pessoas têm sido recetivas? Sim, aquelas com quem falamos , 

têm sido. Sim, as pessoas mostram-se, de facto, recetivas. Aqui na cidade temos a 

Biblioteca Nacional, mas depois vamos a Lembá, Cantagalo, Caué, Lobata… temos 

uma quantidade de jovens que não têm… Então, estamos mesmo a preparar esra 

biblioteca para ser distribuída pelos distritos todos. Mas há necessidade de preparar 

as pessoas para isso. Falou da Biblioteca Nacional, mas o que eu verifico é que, por 

um lado, não há técnicos especializados, e por outro lado, o público está para aí 

virado. Mas isso também passa por uma estratégia. Tem que ser desenvolvida pela 

leitura, tem que haver um esforço de quem lidera estes projetos. Nós neste momento 

estamos a pensar numa coisa, que eu acho muito interessante também, que é a oficina 

móvel de cidadania ativa. Uma carrinha que circula por todo o país a fazer esse tipo de 

trabalho. Por um lado leva livros, empresta livros e depois recolhe-os, mas passa 

mensagens sobre a saúde, higiene, com as doenças transmissivas, com a questão do 

planeamento familiar, com a questão do lixo, da água. Portanto, é mesmo oficina móvel 

de cidadania ativa: a questão da democracia, a questão do voto, das eleições. Este é 

outro projeto que nós temos que seja interligado com o das bibliotecas que vamos levar 

para outros distritos.  
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Doc. 8 – Entrevista a Aires Bruzaca de Menezes 14.01.2014 

 

1. Quais são os principais indicadores do desenvolvimento em ST? Quais são 

os principais setores e que indicadores nos levam a apontar esses setores? 

A pergunta não é muito linear. Como sabes, nós somos um país 

subdesenvolvido. É uma situação herdada, porque STP foi objeto de sistema colonial. 

Vivemos pelo menos os últimos dois séculos antes do século XXI, digamos, no século 

XIX e no século XX implementou-se verdadeiramente uma situação colonial em STP, 

mas é um processo que começa desde do século XVI, em que se criou em STP uma 

economia de plantação. Tivemos inicialmente a economia da cana de açúcar, depois a 

economia do café, num tempo bastante reduzido e depois finalmente nós fomos 

convivendo, em meados, finais do século XX, com a economia da plantação do cacau, 

que é aquilo que nós herdamos a partir do sistema colonial. Portanto, STP pelo menos 

em 1975 era um país eminentemente agrícola com uma plantação de monocultura. Esta 

é uma história que todos nós conhecemos, mas eu faço isso como um ponto de partida 

para percebermos todo o resto. De certo modo, todo o ambiente do processo de 

desenvolvimento, ambiente cultural, ambiente de crescimento económico estava em 

torno deste processo, em torno da agricultura, que perdura até hoje. Ou seja, nós não 

conseguimos dar saltos qualitativos para avançarmos para outros setores que possam ser 

suficientemente competitivos e que possam permitir alavancar a nossa economia. 

Vivemos numa situação extremamente complicada porque o que aconteceu, e é um 

processo que já vem, ao contrário do que muita gente pensa, conhecendo sucessivas 

crises desde os anos 20 do século passado. Independentemente daquilo que nós 

pensamos que a grande situação de bloqueio económico de STP seja uma questão que 

tenha a ver unicamente com o pós-independência, muitos até com atores socio-políticos 

que tomaram conta do país fizeram com que… mas não. Na minha tese de 

doutoramento – Estado, Políticas Públicas e Desenvolvimento: Cabo Verde e São Tomé 
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e Príncipe – onde faço um certo historial em torno destas questões, que poderá permitir 

alguma reflexão. Somos um país eminentemente agrícola, portanto o setor que 

prevalece até agora, embora em declínio é o setor agrícola, que nem sempre foi bem 

tratado por nós, mas o auge da produção da cultura do cacau aconteceu entre 1910 e 

1920. A partir daí houve sempre queda, porque nessa altura o STP chegou a produzir 

em média 30 mil toneladas de cacau. E quando se compara com as cifras dos anos 70 do 

século XX estamos a falar de 8-9 mil toneladas. À data da independência, nós 

produzíamos em média 7 mil a 8 mil toneladas de cacau. Quando comparado com os 30 

mil significa que temos uma queda acentuada da produção. E se temos uma economia 

agrícola de monocultura, que era o cacau, e se é uma queda, significa que ela não estava 

a retroalimentar a própria economia. Porque, a economia faz-se através de receitas e 

despesas que um país produz. Significa que nesta altura, nos 75 STP já não produzia o 

suficiente para dar… Mas as pessoas não sabem disso. Não, não sabem porque as 

pessoas não leem, as pessoas não fazem análise dos indicadores económicos e as 

pessoas não conhecem a História. Um pouco de História é sempre bom porque quem 

não conhece o passado não pode planificar o presente e muito menos o futuro. Em 

termo de setores, houve sempre tentativas de fazer coisas novas. Mesmo na agricultura, 

houve várias tentativas de fazer diversificação agrícola. Mas é extremamente difícil. 

Porquê? Porque nós temos um problema que se chama economia de escala. Nós temos 

um problema que é o facto de que a nossa escala de produção nunca é grande. E o 

consumidor externo precisa de: 1º - que nós coloquemos à sua disposição aquilo que ele 

quer, mas de forma sustentável e em grandes quantidades, e nós não temos essa interna 

capacidade de o fazer: porque não temos tecnologias, porque o nosso tipo de produção é 

muito tradicional, não temos capacidade interna para fazer uma produção substancial 

que possa satisfazer o consumo externo. Eu digo consumo externo porque não temos 

consumidores internos. O país é pequeno em quase toda a sua dimensão: para além de 

ser um país insular, que já é um constrangimento, é pequeno na sua própria superfície e 



Cultura e Desenvolvimento 
O Caso de São Tomé e Príncipe 

 
 
 

204 
 

 

 

  

 

é pequeno no mercado – nós não temos um mercado consumidor. Quando se fala de 180 

mil gatos-pingados, mesmo que sejamos 200 mil, para quem conhece outras situações, 

sabe que 200 mil pessoas não resolvem o problema de um país. Então, nós teríamos que 

produzir com qualidade suficiente para competirmos com os outros, com o mercado 

externo, porque não somos nós apenas que estamos no mercado. A única coisa que nós 

ainda produzimos e que tem mercado praticamente garantido é a cultura tradicional que, 

é o cacau. Porque existe infraestrutura preparada para isto e porque é um produto que 

tem lugar no mercado internacional, ainda que em pouca quantidade. E tem qualidade, 

por causa do nosso solo, não é porque nós produzimos o melhor cacau do mundo, mas 

porque o tipo de solo que nós temos dá boa qualidade tanto ao cacau, como ao café, 

como ao ananás, a banana… tudo tem sabor diferente. Não é porque os são-tomenses 

fazem melhor que os outros, é porque o clima favorece que seja assim. Portanto, isto 

repercute em todos os nossos indicadores económicos. Os nossos indicadores 

económicos estão todos desequilibrados. Porque se não há produção, não há consumos e 

se não há consumo não há desenvolvimento. Portanto, é difícil falar, de uma forma 

diversificada, em setores da economia, claro que nós temos alguma indústria, mas de 

uma forma muito incipiente, o nosso comércio é um comércio que está totalmente 

descaracterizado. Vou lhe dar alguns exemplos muito simples: o indivíduo tem uma 

loja, tem a porta aberta. Ele paga impostos para manter a porta aberta. No entanto, o 

mercado informal está a volta da loja dele vendendo tudo o que ele tem na loja. Isto é 

uma descaracterização total do sistema. O sistema está doente. Até porque os 

vendedores ambulantes que estão a sua volta não pagam qualquer tipo de imposto. 

E é uma concorrência desleal. O vendedor ambulante que está a vender 1 litro de óleo e 

não paga os impostos impede que este comerciante possa fazer negócio. Este indivíduo 

não sabe onde é que ele foi buscar um litro de óleo, muitas vezes pode ser um esquema 

qualquer de roubo e acaba por vender mais barato do que o que está na loja. Portanto, 

todos os setores da economia estão descaraterizados. Quando falamos da indústria, não 
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temos indústria; de comércio, não temos um comércio ativo e organizado, sistemático 

que possa conduzir ao desenvolvimento. Portanto, os setores económicos estão 

bloqueados, isto faz com que os setores sociais também estejam bloqueados e o todo o 

processo de desenvolvimento está bloqueado. Eu definiria três questões que eu acho que 

tu conheces, mas precisamente para ajudar-nos a organizar o nosso encontro: o primeiro 

é o próprio conceito de desenvolvimento. Eu costumo utilizar um conceito de 

desenvolvimento, que é de um autor que eu te aconselho a ter que é o Amartya Sen. Ele 

diz uma coisa muito extraordinária: ele diz que “o desenvolvimento significa a 

expressão da liberdade”. Quer dizer que tem que haver liberdade para que haja 

desenvolvimento. E a liberdade, necessariamente, tem que passar por um regime de 

eleições. Portanto, tem que passar pela democracia, e a democracia faz-se através das 

eleições. Quer dizer que ele define como base para o desenvolvimento o regime 

democrático. Sim. Isto é a base. Ele diz que desenvolvimento significa remover todas 

as restrições, ou seja, os constrangimentos que fazem com que as pessoas não tenham 

educação, saúde e bem estar. E dentro do bem estar ele diz que as pessoas têm que ter 

dinheiro suficiente para que possam resolver os seus problemas pessoais. Quando estes 

três fatores não funcionam não há desenvolvimento. Ele diz mais: que o 

desenvolvimento significa que haja a possibilidade de as pessoas fazerem escolhas. A 

sociedade tem que dar oportunidade para que o indivíduo possa fazer escolhas. A partir 

do momento que se tem a possibilidade de fazer escolhas, participa-se no processo de 

desenvolvimento de uma forma muito mais espontânea. Isto é fundamental. O Amartya 

Sen é um indiano e recebeu o Prémio Nóbel da economia, portanto é um dos nossos, de 

um país subdesenvolvido que recebeu o Prémio Nóbel da economia. Ele tem feito muito 

trabalho sobre a pobreza. Porque, como sabes, a Índia é um país que já passou por 

fenómenos da pobreza muito fortes. As pessoas morriam diariamente aos milhares. Por 

acaso, a Índia é um país que já deu saltos qualitativos rumo ao desenvolvimento, mas 

ainda continua a ser um país subdesenvolvido. Parece que quando se fala da cultura, que 
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é aquilo que eu vou tentar definir à minha maneira e espero não desvirtuar o sentido 

daquilo que você pretende… Quando se fala em desenvolvimento, automaticamente 

estamos a falar da cultura. Porque a cultura está em tudo. Já reparou que quase sempre 

estamos a utilizar do conceito de cultura? Estamos a falar da agricultura, estamos a fazer 

cultura: cultura de cacau, cultura do café, cultura da banana… As pessoas pensam que 

cultura não tem nada a ver com isso, quando a cultura tem tudo. Estou a fazer uma 

produção industrial, estou a falar da cultura. Mas normalmente, as pessoas, quando 

estão a falar de cultura, pensam que é uma coisa qualquer que não tem nada a ver com 

estes nomes, que é folclore. Quando estamos a falar da cultura pensamos que estamos a 

falar do folclore. Mas não é. A cultura é tudo aquilo que o homem faz. Eu até fui buscar 

uma frase, porque eu tive de fazer o meu trabalho de casa e como lhe disse, eu não me 

mexo muito bem nesta área, e o conceito melhor que eu encontrei para a cultura é que 

“tudo o que o homem através da sua racionalidade e a sua inteligência faz ou executa 

significa cultura.” Portanto, se o que o homem anda a perseguir… como disse outro 

autor chamado Hastings, que diz que o desenvolvimento é um alvorado fugitivo, toda a 

gente tenta alcançar. Então se o todos nós andamos a perseguir, o desenvolvimento tem 

a ver com a nossa racionalidade diária, com a nossa inteligência. A cultura é um 

conceito polissémico, está em tudo o que nós temos: as nossas manifestações, a forma 

se ser e estar, a forma como olhamos para o mundo. Tudo tem a ver com a cultura. Os 

nossos valores morais e éticos, a religião, o desporto, o mito, as nossas preferências… 

Vou te dar um exemplo muito simples: todos nós dizemos que quem vem para ST e 

come safú volta um dia. Mas nós os são-tomenses é que dizemos isso. Dentro dos 

nossos mitos e preferências, o safú faz parte das melhores coisas do mundo que para 

comer. Isto faz parte da cultura, isto é cultura. É verdade que quando não conseguimos 

fazer uma administração correta de todos os fatores que compõem a cultura os efeitos 

podem ser muito negativos. Portanto, a cultura tem que ser estudada, tem que ser 

transmitida no seu real sentido positivo para que as sociedades possam tirar o melhor 
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proveito dela. A cultura está intimamente ligada a todos os setores. E é preciso 

percebermos que existe esta engrenagem para podermos respeitá-la e dar valor a isto. O 

problema é que muitas vezes nós não conseguimos lá chegar. Nós não conseguimos ver 

que a cultura está ligada a tudo. E nós temos um potencial enorme que pode ser 

explorado. A cultura pode ser um setor produtivo. Mas o que acontece é que se nós não 

temos esse conhecimento não a o tratamos como tal. Digamos que queremos fazer a 

sério o turismo. Nós temos que tratar a nossa cultura com carinho para conseguirmos os 

objetivos do turismo, porque se nós não o fizermos, nós não chegaremos lá. Deves saber 

que a cultura tem dois aspetos importantes que devem ser respeitados: não podes falar 

da cultura sem olhar para os aspetos antropológicos, e não podes falar da cultura sem 

falar dos aspetos sociológicos. Isto é fundamental tomar em consideração a relação da 

cultura com estas duas áreas. Porque estes dois aspetos têm importantes valores. 

Quando estamos a falar da antropologia ligada à cultura, estamos a falar da interação 

social, esta relação que o ser humano tem com o outro. Estamos a falar da antropologia 

social. Não podemos descurar esse aspeto da antropologia social no âmbito do estudo da 

cultura, para percebermos a amplitude da própria cultura. Depois deste histórico, que eu 

acho que é importante, do desenvolvimento em si e como é que este vai entrelaçar com 

a cultura e o próprio conceito da cultura, há outro conceito que me pediu que é o de 

políticas públicas. Vamos tentar conceber esta questão. Eu aprendi que a política 

pública pode ser definida literalmente por isto: é ação. Todas as ações que um 

determinado Governo faz, através de representação do seu Estado e da sua sociedade é 

uma política pública. É um conjunto de ações. Todo o conjunto de ações que os Estados 

levam a cabo através das suas instituições com o objetivo de atingir um determinado 

fim são políticas públicas. E a cultura pode ser “cozinhada” dentro das políticas 

públicas, então tem que haver ações concretas para harmonizarmos a cultura, para 

fazermos com que a cultura nos traga efeitos positivos. Então, há uma série de coisas 

que se pode fazer: a indústria da cultura. Aqui, o Estado pode olhar para os fenómenos 
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culturais que temos e lançar um conjunto de políticas públicas direcionadas 

especificamente para este campo, i. e., políticas culturais – conjunto de ações do 

Governo relacionadas com a cultura, para dar o verdadeiro sentido e valor à própria 

cultura. Podemos muito bem olhar para a cultura de um determinado país e podemos 

definir todo um conjunto de ações que poderão entrar no OGE. Aqui, coloca-se o 

problema dos conhecimentos para fazer isso e aí é que “a porca torce o rabo”, porque 

normalmente quando não percebemos a importância que a cultura pode ter no xadrez do 

desenvolvimento, nós negligenciamos os recursos. Se bem que os recursos são sempre 

escassos, esta é uma das coisas que um economista aprende: não há dinheiro. Mas 

quando se percebe a importância da cultura, podemos encontrar uma forma de colocar 

alguma fatia para resolver os problemas da cultura. E resolver os problemas da cultura 

não significa que quando há o 12 de Julho ou há 30 de Setembro, chamar alguns grupos 

folclóricos e pô-los a andar na rua e estamos a fazer cultura. É muito mais que isto. É 

fazer com que os verdadeiros valores culturais sejam preservados. O património 

nacional. Quer em infraestruturas, quer em saber – o saber dos velhos – fazer com que 

este saber passe de geração em geração. Esta preservação precisa de recursos. Porque há 

muitas coisas que já passaram no nosso país que já foram com os velhos e hoje a 

juventude não sabe. Coisas muito recentes. E vocês já não são a geração de 1975. E há 

muita coisa que passou entre 1975 e 1990 que já não se sabe porque ninguém escreveu, 

os velhos já se foram embora e hoje ninguém faz investigação, nem na altura em que 

devia ser feita para preservação disto. Para te deslocares de Portugal para cá fazer 

levantamento, foi preciso ter recursos, alguém teve que pagar isto. O que significa que 

um Estado que não cuida da sua cultura é um Estado que está condenado ao 

desaparecimento. E aqui em STP, infelizmente, não fazemos o trabalho que devemos 

fazer. Aí está a importância das políticas culturais, que são propostas para a promoção 

da intervenção dos atores, nos diferentes setores a diferentes níveis, na sociedade. E 

como lhe disse, a cultura é uma coisa transversal. Tomemos o exemplo do desporto. 
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Digamos que se não fizermos historial daquilo que foi o nosso desporto desde o tempo 

colonial, daqui há mais umas décadas, ninguém sabe o que passou. As memórias que 

foram vivas morreram e já não há história. Portanto, a cultura está ligada à história, à 

antropologia, à sociologia, à economia… Está ligada à tudo, está em tudo. Há questões 

que nós podemos incluir quando estamos a falar de políticas culturais que é a questão da 

simbologia. O que tem a dizer sobre a questão dos ODM em STP? Tocas numa 

questão que vais encontrar também na minha tese. Eu faço relação com Cabo Verde. 

Vou te contar uma coisa que provavelmente não sabes porque em STP não se gosta de 

falar disto e os cabo-verdianos também não. Em 1975, quando ascendemos à 

independência, Cabo Verde era considerado como um nado morto. E STP era um 

rapazote forte e queria ser um jovem cheio de forças. Ou seja, Cabo Verde não 

conseguia dar passo. Ora, nós lutamos e conseguimos a independência. E agora, não 

sabemos o que fazer com isso, porque não havia condições. Cabo Verde não tinha água, 

e água é um grande fator de desenvolvimento. Não tinham recursos financeiros, eram 

pobres, houve seca, as pessoas morriam em catadupa. Não tinham o que comer. 

Passaram-se 40 anos, em termos globais. STP, naquela altura, era uma maravilha: tinha 

água, comida em fartura. Nos anos 70 o são-tomense não comia matabala, porque era 

comida para os pobres, nem banana prata, porque tínhamos banana pão a vontade. 

Eramos 80 mil pessoas. E as pessoas não deram conta que o sistema de monocultura do 

cacau estava em crise. As roças estavam ali e tudo parecia muito bem. Em 1975 

estávamos a receber um bolo envenenado, e não demos conta. Ou seja, em termos 

estritamente económicos, aquilo não tinha nada ara funcionar. E mais: nós não tínhamos 

recursos humanos formados, com capacidade para perceber as complexidades dos 

sistemas do desenvolvimento e da governação. Em tudo. Nós tínhamos quatro 

indivíduos com formação superior. E nenhum deles na área da economia, na área da 

agricultura: tínhamos uma médica, Dra Judite, um farmacêutico, Dr. Sardinheira uma 

professora de Francês, a Dra Joana Aragão e uma professora de Química, Dra Marina. 
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Eram os quatro são-tomenses formados que nós tínhamos aqui nesse país. Porque todo o 

resto eram portugueses e com a independência eles se foram embora. E isto não está 

escrito, as pessoas não sabem. Enquanto não tiveres esses elementos, não consegues 

perceber o ambiente e como é que se pode transformar esse ambiente. E toda a malta 

que tem formação superior em STP e que tomou conta do país, veio de fora e não 

conhecia a realidade específica. O doutor Guadalupe de Ceita vivia fora do país, o Dr. 

Pinto da Costa vivia fora do país, ele terminou a formação 3 anos antes de ser 

presidente, não tinha experiência. E mais outros: havia um conjunto de são-tomenses 

que estavam na luta de libertação e não conhecia o país. Portanto, a grande diferença 

entre nós e Cabo Verde é que Cabo Verde tinha recursos humanos e STP não. Os 

resultados que temos hoje são consequência daquilo que tivemos em 1975. Indo para a 

questão dos ODM. Nós não temos como atingir os ODM, aliás, 2015 está à porta e a 

maioria dos indicadores… temos algum sucesso ao nível da Educação Básica, mas são 

oito objetivos. É verdade que conseguimos resolver um pouco a questão do Paludismo, 

mas se Taiwan não aparecesse e eles próprios não tivessem metido a mão na massa… 

Portanto, não é como uma endógena, nossa. Portanto não é sustentável? Não é 

sustentável. Em termos de saúde materna, temos alguma coisa, mas o fundamental em 

qualquer destes objetivos e a pujança económica, porque se você não tem finanças não 

consegue fazer o resto. Não é sustentável. Mas eu ainda tenho outra leitura sobre os 

ODM. Os ODM não constituem agenda dos países em desenvolvimento. É agenda do 

sistema internacional e andam a nos enganar a todo o momento. Quando os chefes de 

Estado da maioria dos países desenvolvidos foram à Nova Iorque validar os ODM, eles 

não sabiam o que estavam a fazer. Porque não foi discutido connosco. Estas são formas, 

e eu descrevo isso também na minha tese, que a comunidade internacional encontra de 

ir mantendo a situação para dizer que estão a ajudar. Porque o fundamental que as 

instituições internacionais dos países desenvolvidos, que eu classifico-os na minha tese 

como países centrais, porque procurei fazer a minha tese com base na teoria de Hastings 
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tem uma coisa que ele subdivide os países do mundo em três categorias: países centrais, 

países semiperiféricos e países periféricos. Nós somos os periféricos, estamos na 

periferia do sistema. E os países centrais que têm os objetivos muito concretos de 

subirem cada vez mais andam a nos explorar, mas para não morrermos vão nos 

mantendo em estado de coma. Então, vão nos dando coisas. O fundamental que os 

países centrais deveriam fazer é fazer uma melhor redistribuição da riqueza mundial. 

Não faz sentido que a África toda participe com menos de 4% do comércio mundial. 

Não faz sentido que a comunidade internacional, incluindo o sistema de Bretton Woods, 

o Banco Mundial digam “nós estamos dispostos s colocar a vossa disposição uns tantos 

milhões de dólares”, mas na prática não fazem isso. Ou até são colocados, mas não 

são canalizados para os fins mais prioritários. Inclusive, criaram um aspeto de 

desconfiança, em que eles colocam os recursos a nossa disposição, mas eles mesmos é 

que mudam o sistema. Porque também nós é que provocamos esta situação. Porque nem 

sempre nós cuidamos de nós próprios, da nossa imagem para merecermos a confiança 

deles. Os ODM não são para ser cumpridos. São para manter a situação de que eles 

estão a ajudar, traçam coisas muito bonitas no papel, mas com a consciência plena de 

que isto não vai ser cumprido. Hoje, já não se fala no cumprimento dos ODM, mas já se 

fala num novo programa para substituir os ODM, sem saber a verdadeira avaliação do 

porquê que os ODM não foram cumpridos. No nosso caso, não é algo que saia de nós. 

Não é o que nós queremos. Se chegarmos à Feira do Ponto e perguntarmos alguma 

coisa sobre os ODM, eles sabem lá o que isso quer dizer? Eles querem lá saber? É algo 

que passa totalmente ao lado. Nós precisarmos ver efetivamente quais são as nossas 

verdadeiras realidades a a partir disso estabelecer a nossa agenda e dizer ao outro que 

esta é a nossa agenda e é esta que nós queremos cumprir, porque é nossa. A partir daí, 

nós podemos fazer o nosso desenvolvimento. E não queremos desenvolvimento 

importado, mas nós não temos coragem, nem capacidade para fazer. E os outros trazem 

um argumento forte que nós não conseguimos debater. Acaba por trazer estes 
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argumentos e nós não estamos em condições de rebater esses argumentos. A melhor 

coisa que as meninas estão a fazer hoje é estudar, para perceber a engrenagem que é 

complicado, mas aos poucos nós vamos percebendo com que agulha e com que fios 

estamos a coser. Gostaria de colocar uma questão que tem que ver com a economia 

criativa e com o mercado cultural em STP, tomando como exemplo a CACAU, 

como é que explica o funcionamento deste mercado no nosso país? Eu acho que ao 

longo da nossa conversa abordei esta questão de forma indireta. Há um conjunto de 

atividades dentro das políticas culturais que devem ser acarinhadas por um Estado ou 

por um Governo que sabe o que está a fazer. Falou da CACAU. A CACAU é um 

símbolo porque efetivamente podia ter um outro nome qualquer. Mas eu refiro-me ao 

cacau que anda nos nossos bolsos e que serviu para alimentar o sistema colonial, mas 

continuou, de certo modo, a alimentar os nossos bolsos apesar de estes já serem mais 

pobres. Quando fala das artes está a falar precisamente de entretenimento? Não 

necessariamente, estou a falar na produção artística como base para o 

desenvolvimento. Há um embrião interessante da construção artística em STP, que é 

uma coisa muito recente. E não temos uma história explicada da produção artística. 

Quando eu falo de produção artística estou a falar por exemplo dos nosso pintores, dos 

nossos escultures, dos músicos… Quanto à música, a música perdeu muita qualidade, 

porque a grande parte dos músicos que nós temos hoje é uma metamorfose de coisas 

que não têm nada a ver connosco, do estrangeirismo, etc. Mas ao nível da escultura, por 

exemplo, tem aparecido um núcleo que precisa ser muito apoiado que contrasta com um 

Estado quase amorfo que nós temos, mas não é capaz de acarinhar este embrião e fazê-

lo crescer. Mas isto é uma construção e uma construção social. E as construções sociais 

não se fazem numa dezena de anos. É uma coisa que se começa para evoluir. E a 

CACAU é um exemplo de que é possível transformar atividades culturais num processo 

de potenciação do desenvolvimento. Inclusive numa fonte de receita, mas ainda estamos 

muito aquém. Mas o embrionário que existe é bom, deve ser acarinhado, mas ainda não 
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encontramos forças políticas que possam efetivamente atribuir a verdadeira importância 

que tem no processo de desenvolvimento do país. Estamos numa fase muito 

embrionária ainda, mas a CACAU não é algo que tenha aparecido da vontade expressa 

do sistema político como tal, mas apareceu de um visionário, o João Carlos Silva, que 

tem alguma visão de como se pode viver à custa disso, sobretudo como é que ele poderá 

sobreviver no meio deste lamaçal todo. Porque a sua motivação não é propriamente 

altruísta, é porque ele acha que ele pode sobreviver à custa disto, ele e a família. O ser 

racional tem que pensar assim, não pode pensar de outra forma. Nós saímos de casa, 

vamos trabalhar, porque no final do mês sabemos que vai haver uma compensação. 

Porque senão estaríamos a ser “bacocos” e isto não é ser altruísta. O que posso dizer é 

que nós temos um potencial enorme no âmbito das atividades culturais, de transformar 

as atividades culturais numa coisa capaz de dar rendimentos, rendimentos fundamentais, 

importantes na própria economia do país, desde que ela seja suficientemente 

trabalhadas. Mas ainda estamos muito aquém disto. Mas as pessoas com algum poder 

de decisão pensam em fazer isso, mas não há uma consciência coletiva. Aliás, o 

Estado são-tomense não tem uma consciência coletiva. A sociedade são-tomense em 

geral. A consciência de Nação ainda não está enraizada, também é uma construção 

social. Isto não se faz em 50, 60 anos. Faz-se através e séculos. Mas é um processo que 

está sendo feito. Nós temos apenas 39 anos de independência, portanto ainda é muito 

pouco, se bem que temos que ver que não é um processo que começou com a 

independência, começou muito antes, mas seja como for é um processo que leva muitos 

anos, séculos, até que se verifique as verdadeiras mudanças estruturais. E uma coisa que 

não nos podemos esquecer é que somos um país que não pode ser comparado com os 

EUA, Inglaterra, etc. Somos sui generis e não podemos fazer comparações a torto e a 

direito a dizer “o outro tem aquilo, porque é que nós não temos?” “porque a Europa tem, 

porque Angola tem”. Isto é um erro. Agora, temos é que voltar para a nossa realidade e 

ver como é que a partir dela podemos fazer a nossa construção e como é que podemos 
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contribuir para esta construção. Desta franja que tem a ver com questões culturais que é 

importante e há ali um buraco onde eu posso me enfiar. Porque eu estaria a dar um bom 

contributo e deixo as outras áreas para os outros porque nós não somos polivalentes, não 

podemos fazer tudo.  
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Doc. 9 – Entrevista a Marisa Costa 14.01.2014 

 

1. Quais são as principais preocupações do seu departamento com a questão 

cultural? 

 É assim, o Governo tem um programa para a área da cultura, programa esse 

que é executado pelo Governo, mais concretamente pelo MECF. Nós, como não somos 

o executivo, a nossa intervenção é limitada. É, sobretudo, aconselhamento, sugestões de 

melhoria, sugestões de trabalho, sugestões de implementação, monitorização, avaliação 

de políticas, basicamente. Porque nós não executamos. Nós ajudamos a que as coisas 

sejam executadas da melhor forma. Há essa parceria, essa cooperação entre a 

presidência e os ministérios, dependendo da área de intervenção.  

2. O seu departamento também aconselha no que respeita a questões de 

parceria nesta área? 

 Do que nos pedem… Sabe que há separação de poder? Sempre que o Governo 

achar que é necessário e é pertinente a nossa colaboração, o nosso parecer, sim, 

colaboramos nesse sentido. Embora, verdade seja dita, não tenham nos pedido grandes 

colaborações de intervenção nesta área. Eu não posso dizer que o setor cultural tenha 

sido posto de lado porque eu não tenho elementos para fazer essa afirmação com 

propriedade. Mas eu posso dizer que não era esse o caminho que eu seguiria. Mas não 

sou eu quem tem de traçar o caminho. Eu acho que se precisa dar dignidade à cultura. 

Porque cultura não é só folclore ou colocar alguns grupos culturais nas ruas quando há 

alguma festa. Cultura é muito mais do que isto. Precisa-se pensar a cultura, precisa-se 

ver, de facto, qual é o caminho que nós queremos que a nossa cultura… qual é o rumo 

que nós queremos que a nossa cultura tome. Traçar políticas. Até porque está na moda 

falar do turismo. Eu não vejo a prevalência do turismo sem a cultura. Só para ver praias 

bonitas vou para as Seychelles, vou para Bahamas. Têm praias, se calhar, tão bonitas 
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como as que temos cá. Quem procura turismo em ST vem a procura de outras coisas: 

vêm certamente a procura de natureza, é verdade, vêm a procura de muita vegetação, de 

uma fauna e uma flora extremamente ricas, mas vêm sobretudo para conhecer aquilo 

que nos é inerente., aquilo que nos é próprio, aquilo que nos caracteriza. Eu acho que 

esta parte não tem sido trabalhada convenientemente. Não tem sido potenciado, para 

utilizar o termo mais correto.  

3. Como é que classifica o setor cultural em STP? Qual é o estado atual deste 

setor no país?  

 Como é que eu acho que o setor cultural está atualmente? Eu acho que está 

desprovido de gente com conhecimento de facto sobre as questões da cultura e às 

pessoas que lá estão é preciso dar formação para qualificá-los. É preciso que as pessoas 

se atualizem. Ninguém nasce sabendo. Todos vamos aprendendo. É preciso que as 

pessoas tenham gosto pela cultura. Se não se tiver gosto torna-se um fardo, sobretudo 

num país como o nosso em que não há dinheiro. Então, quando ela se torna fardo é 

muito complicado fazer dela um pilar de desenvolvimento. Para fazer dela um pilar de 

desenvolvimento é preciso vontade política, é preciso ter conhecimento, é preciso 

competência, é preciso gosto, é preciso investimento. É preciso isso tudo. E nós 

sabemos que apenas parte destes requisitos que eu mencionei... Se tivesse uma boa parte 

já não seria mau. Há uma pequena parte. É preciso que haja apropriação das questões da 

cultura pela própria sociedade, é preciso que seja vista como uma questão transversal e 

não uma questão confinada ao MCEF, à DGC e a dois ou três departamentos que o 

compõem. É preciso tudo isto. 
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4. O MECF chega a tratar a questão cultural em conjunto com o setor da 

educação? 

 Eu vou começar dizendo que é preciso educar pela e para a cultura. Eu penso 

que não. Porque eu fui diretora deste ministério durante um ano no âmbito do setor da 

cultura e do planeamento e eu acho que o setor da educação e o da cultura nunca 

andaram propriamente juntos. Eu acho que tem que ver também com essa nossa falta de 

visão daquilo que nós queremos para o setor da Cultura. Se nós soubéssemos aquilo que 

queremos de facto, se calhar essa interligação seria muito maior. Porque eu acho que 

cultura só sobrevive se a educação estiver presente. Nas escolas, se se educar as nossas 

crianças para os nossos valores, para as nossas tradições, para aquilo que é a nossa 

identidade cultural. Se não for nesse sentido, acho que será sempre um caminho um 

pouco inglório. Não é aos 30, 40 anos que se começa a educar as pessoas para aquilo 

que é seu. Se não for de pequenino é mais complicado. Aliás, “é de pequenino que se 

torce o pepino”. Não tem havido essa ligação, mas acho que essa ligação, essa relação 

umbilical que é necessária e com a Formação, não tem sido também com outros setores. 

Acho que cultura tem que também andar associado ao turismo, é por isso que eu falava 

dessa transversalidade. Cultura tem que andar ligada à Comunicação Social, porque a 

Comunicação Social tem mecanismos, tem meios de vincular, de levar longe aquilo que 

estando num gabinete não se consegue. A educação também consegue levar longe, 

através das escolas, do ensino, da formação esses mesmo valores culturais. É preciso 

apoiar iniciativas privadas, é preciso valorizar e apoiar iniciativas privadas. Nós 

sabemos que não temos dinheiro, mas às vezes apoiar não é só dinheiro. É a forma 

como se encara essas próprias iniciativas, o alento que se dá a um jovem que começa 

nessas lides, a um artista plástico que tem mais ou menos dificuldades. Quem diz artista 

plástico, diz outras questões… um grupo cultural, etc, etc, etc… Há imensas pessoas 

que acham que deve haver esse esforço conjunto, mas, ainda assim, acho que são 

preocupações isoladas. Sim, porque nós somos ilhéus e infelizmente nós trabalhamos 
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de forma isolada. Não temos muita capacidade de trabalhar em rede. Somos fechados. 

Mas, a par de sermos fechados, porque a nossa condição de ilhéus quase que nos impõe. 

Acho que ao setor da cultura falta, sobretudo, gente, falta competência. Eu não estou a 

falar de gente, figura física, estou a falar de pessoas que pensem de facto e tenham a 

capacidade de pensar a cultura e apresentar soluções, apresentar soluções não, 

apresentar propostas. É preciso que o próprio Estado assuma que a cultura é importante. 

Será que é importante de facto? Às vezes penso que não.  Se as pessoas não assumem 

como sendo importante… Lembram-se que existe cultura quando há alguma festa. 

Folclore também é, mas pensam que cultura é só folclore. Nessa altura os Bulauês saem 

para as ruas, o Danço Congo… pensam que a cultura é só isso. É preciso valorizar os 

museus, preservar memórias, senão não há cultura, não há identidade. Vê o que está em 

Fernão Dias, como Fernão Dias está transformado em doca. É a forma como se trata a 

memória. Se se trata assim a memória… Fernão Dias está atirado. O povo e o país 

tratam assim, o Estado trata assim o seu sítio histórico mais importante… É o lugar de 

memória de mais peso que temos no país. E veja como está. Se o lugar de memória mais 

importante do nosso país está assim, imagine a importância que se atribui a estas 

questões. A sensação que eu tenho é que aqui em ST há muitos projetos traçados, 

há pessoas com grandes ideias, mas há poucas concretizações… Eu acho que há 

imensos projetos. Li algures, há uns tempos, que STP é o país com maior ajuda per 

capita. Agora com a crise não sei como é que as coisas são. Mas eu volto a dizer que a 

questão não é só projetos. Muitas vezes os projetos são criados com interesses pessoais. 

Então, pensa-se numa forma de ganhar dinheiro através de um projeto que nós sabemos 

que o impacto vai ser zero. Nós damos formações que sabemos que o impacto é zero. 

Nós fazemos seminários apenas para justificar as verbas que nos são enviadas pelos 

organismos internacionais, quando nós sabemos que o impacto vai ser 0,5. O problema 

não é só falta de meios, é também a forma como se encara a própria cultura. Tem que 

ver como a forma, a visão, estratégia, política para o setor. 
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5. Falou sobre a necessidade de o setor cultural ter pessoas que se 

comprometam. Tem conhecimento de algum programa de formação de 

artistas ou de técnicos ligados ao setor cultural? 

Não. Só de ver na televisão. Através da televisão sei que têm feito algumas 

formações financiadas por organismos internacionais. Mas, conhecimento de 

facto, como tem funcionado e de onde tem vindo esse dinheiro… Não.  

6. Quais são os programas de incentivo e promoção da iniciativa privada no 

âmbito do setor cultural em STP? 

 Esta é uma questão a colocar ao executivo. Eles é que conhecem os projetos e 

os fundos. Eu sei que a UNESCO aplica sempre uma verba, disponibiliza sempre ao 

país alguma verba. Acho que há uns tempos a União Europeia também financiou 

projetos. Mas confesso que não estou muito por dentro. Mas a UNESCO é sempre a 

entidade que mais financia e a União Europeia, acho que há uns tempos… Acho que o 

fundo japonês também financia qualquer coisa. Mas os responsáveis do setor dirão com 

maior propriedade… O que pode fazer é perguntar ao Ministro como é que foi 

canalizado o fundo do Japão, o fundo da UNESCO, esses fundos todos… o fundo da 

União Europeia. Ele é a pessoa indicada para dar resposta a isso. Eu acho que algumas 

embaixadas também já financiaram. Eu sei que a Embaixada dos EUA financiava, não 

sei se continua a financiar. A Embaixada de França era uma grande parceira, não sei se 

continua a financiar. Acho que havia um programa financiado pelos PALOP, PALOP 

não, pela CPLP. Ouvi no ano passado qualquer coisa relativa ao fundo do Japão. Sei 

que a CPLP agora tem em vista a criação de bibliotecas nos países membros. Eu sei 

porque me chegou às mãos. Isso eu sei, mas outras coisas não. 

 



Cultura e Desenvolvimento 
O Caso de São Tomé e Príncipe 

 
 
 

220 
 

 

 

  

 

7. Em que medida considera que a aposta no setor cultural pode contribuir 

para alcançarmos os ODM? 

 Acho que foi em 2007… eu participei num seminário em Espanha. O tema era 

mesmo “Cultura: 4º pilar do desenvolvimento”. Na altura, era um seminário para os 

PALOP e para os países de língua oficial espanhola, financiado pela Cooperação 

Espanhola. Na altura, todas as comunicações e todos os especialistas da área 

apontavam, mesmo para países desenvolvidos, não já países em vias de 

desenvolvimento como o nosso, que a área da cultura é uma área de uma 

transversalidade tal que ela podia, este setor podia, ele próprio, ser um dos pilares de 

desenvolvimento. E não é muito difícil ver isso. Se nós olharmos para países… Eu vou 

dar dois exemplos opostos: se nós olharmos para países como a França, para dar 

exemplo de uma realidade muito diferente da nossa, fez da sua história e da sua cultura 

uma forma de dinamização da sua Economia – as pessoas vão à França, querem visitar 

Louvre, querem ir a Versailles, querem ir a Musée d'Dorsay querem ver a Geoconda, 

querem ir ver Notre Dame, etc., etc., querem provar a baguette e saber como é que é, 

querem provar pratos, querem ir à ópera, etc. Nós vemos depois outros países, vou dar 

outro exemplo, de como a cultura e a história quando, em fragmentação, criam 

problemas. É exemplo do Egito. O turismo egípcio era, a maior parte, virado para as 

Pirâmides, para as excursões no deserto, para o vale do rio Nilo, para a importância que 

esse mesmo rio assumiu na história e na vida dos egípcios, etc. Agora, com os 

problemas que o Egito tem, vemos que as remessas que entravam no Egito e que 

dinamizavam a sua economia estão em declínio quase total. Depois vamos caminhando 

e vemos países como Mali e Cabo Verde. Mali que tinha também na cultura e na sua 

história… o turismo destes países eu chamo turismo histórico-cultural… as pessoas iam 

a Mali sobretudo por esse motivo: ouvir Salif Keita, visitar Tombuctu… Mali tem 

agora, por causa da guerra e dos problemas que tinha, problemas sérios de entrada de 

turistas e, automaticamente, entrada de capital. Depois nós temos exemplos de países 
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como Cabo Verde, que fizeram da cultura um dos pilares, não sei se o 4º ou o 5º, porque 

não estou em condições de dizer isso, mas fizeram da cultura e da história, mas fizeram 

sobretudo da sua cultura um dos pilares de desenvolvimento. Burkina Faso também é 

um exemplo da importância atribuída à cultura. Eram esses três países: Mali, Cabo 

Verde e Burkina Faso. Agora só temos esses dois últimos. Eu não aponto o caso do 

Senegal porque Senegal tem Gorée, tem outras questões e eu não conheço bem a 

realidade senegalesa. Mas tomando como exemplo Cabo Verde, é possível que, fazendo 

uma aposta séria na cultura se possa melhorar os indicadores dos ODM, se calhar atingir 

mesmo as metas… Se calhar não atingir, mas conseguir ganhos consideráveis. 

Apelando a uma maior participação das mulheres nas questões ligadas à cultura. Eu vou 

dar o exemplo de Cabo Verde, onde temos as Batucadeiras, na Cidade Velha, conheci-

as porque elas estiveram cá, têm uma presença muito ativa, são senhoras que, a maior 

parte delas são peixeiras, mas que têm… fazem hoje da cultura, neste caso do Batuque, 

um complemento que se calhar neste momento é financeiramente mais rentável, porque 

elas viajam, porque elas têm convites, participam em espetáculos, etc. Melhorou 

bastante. É uma forma da afirmação da mulher. Nós temos cantoras, nós temos… 

artistas plásticas nós temos poucas, mas nós temos cantoras, temos artesãs, que é uma 

forma de combate ao desemprego… Quem fala de senhoras fala de jovens artesãos… Se 

houver essa aposta, maior dinamização… Se a partida as pessoas conseguem emprego, é 

uma forma de, se não erradicar, pelo menos diminuir a pobreza. Por isso acho que sim, 

que é uma aposta que pode dar frutos nestes objetivos. Frutos bastante visíveis e 

suculentos. Por exemplo, a indústria musical no Mali sofreu muito agora com a guerra. 

Havia pessoas que viviam da música e atuavam nos clubes noturnos. Eu vi há uns 

tempos um programa dos temas da África Global e no Mali a música sofreu um grande 

revés. Muita gente, os artistas viviam de atuação em clubes noturnos, convites para 

festivais – houve festivais que tiveram de ser encerrados, enfim… Fecharam-se as 

portas… Casas de espetáculos que fecharam as portas. Então, isso é um exemplo de 
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como a cultura era um fator de dinamização e de desenvolvimento, de luta e erradicação 

da pobreza e, com esse retrocesso, esses problemas todos que estavam resolvidos 

voltaram. Eu acho que sim, é uma forma de dar emprego… Estou plenamente de acordo 

com aqueles que falam da cultura como um pilar de desenvolvimento. Mas essa 

questão não é propriamente “trabalhada” aqui em STP. Eu acho que não, eu acho 

que não. Mas aquilo que eu já lhe tinha dito antes: é preciso ter estratégia, é preciso 

traçar políticas, é preciso ter conhecimento, é preciso ter vontade política, é preciso 

saber o valor das coisas, é preciso ter gente que percebe, com conhecimento, com 

sensibilidade, com vocação, senão não há hipótese. E escusamos de estar sempre a dizer 

que “cultura é o parente pobre…”. É sempre a mesma conversa: “temos que separar a 

Cultura de Educação, porque ‘é o parente pobre’”. Não é por aí. É claro que Educação 

tem muitos problemas, mas acho que o principal problema da Cultura não é estar ligado 

à Educação. Em termos de Orgânica do Governo está. Mas, para mim, isto não é o 

principal problema da Cultura. Podia-se criar um Ministério da Cultura que Cultura 

continuaria a ter os mesmos problemas, na minha perspetiva. E, sabendo trabalhar essa 

presença, essa ligação Cultura-Educação, eu acho que podia ser um casamento muito 

interessante, sabendo trabalhar essa questão. O DGC falou-me de um projeto para os 

próximos anos letivos, que é introduzir questões culturais no panorama curricular 

das escolas. Esta questão já é velha. Já é velha, como quem diz… é uma questão que 

vem se falando, mas que nunca… Esta questão já não é recente. Agora, fala-se mas 

depois não se materializa. Eu ainda estava no Museu… em 2003 criei no Museu um 

projeto que era “O Museu vai à Escola e a Escola vai ao Museu”. Na altura até 

conseguimos financiamento, mas o projeto não andou. Então quer dizer que não é uma 

questão de dinheiro. Na altura era a madame Robin, chefe de missão da Cooperação 

Francesa, que financiou o projeto com 12 mil e tal euros. Na altura 12 mil e tal euros era 

muito dinheiro. Mas o projeto não andou. Por isso é que eu digo que o problema não é 

estar ligado ao Ministério da Educação e nem é um problema só de dinheiro. O projeto 
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era “O Museu vai a Escola e a Escola vai ao Museu”. Eu achei que era uma coisa muito 

interessante, até era uma forma de dinamizar o museu, que estava e está atirado. E vai 

nos dar trabalho se não prestarmos alguma atenção ao edifício. É também um indicador 

da importância que se atribui à memória e à cultura. O problema da cultura não é só 

dinheiro, nem estar ligado ao Ministério da Educação. Para mim, esse é o mal menor. O 

Ministério da Educação tem muitos problemas, a Educação é um problema, mas não é 

por aí.  

8. Acha que os agentes culturais em STP e os artistas têm consciência da 

importância da cultura para o país? 

 Acho que alguns têm outros se calhar não. Mas acho que é próprio. Não é só 

em STP, se calhar é uma questão um bocadinho de países onde as pessoas da cultura 

não estão em primeiro plano. Mas acredito que sim, que algumas pessoas têm. Há 

artistas nossos que já participaram em n eventos a nível internacional, ganharam 

prémios em África, na Europa… Esses… eu acho que sim. E se calhar os nossos 

agentes… mas eu acho que nós temos aqui pouca gente também, verdade seja dita. 

Então, eu acho que os que temos sim. Senão, também não tinham feito aposta nesta área 

agora. Podemos é questionar se têm potenciado ao máximo essas mesmas questões 

ligadas à cultura e à divulgação… eu também não sei se eles têm meios para fazer um 

trabalho de grande amplitude. Mas eu acho que se vai fazendo, sobretudo nas áreas das 

artes plásticas. Esta é se calhar a área mais dinâmica neste momento. Na área da música 

vai-se fazendo alguma coisa, mas sobretudo na área das artes plásticas. Na literatura 

temos nomes conhecidos, temos escritores que são editados pelas melhores editoras, por 

exemplo, da Europa, de Portugal, pelo menos – temos escritores editados pela Caminho, 

temos escritores traduzidos nas mais diversas línguas. Agora, falta é potenciar mais isso. 

Porque nós somos pequenos, eu não estou a ver outra forma de levarmos longe o nome 
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do nosso país. Porque é através da música, da literatura, das artes, todo o tipo de artes, é 

que se consegue… Se não afirmar, pelo menos dar a conhecer. 

9. A próxima questão tem que ver com a importância de se criar associações e 

de os artistas se juntarem em cooperativas para defenderem os seus 

direitos. O que é que acha da existência, por exemplo, da CACAU, da 

Plataforma CAFUKA, da Assomúsicos e da UNEAS? Como é que essas 

associações podem canalizar os seus esforços para se poderem afirmar mais 

no panorama cultural de STP? 

 Falou destas associações e temos a AAPLAS, os Fidus, os Duros, etc., etc. Eu 

acho que criar associação é sempre mais valia, como forma de estarem unidos, de se 

protegerem, de aprenderem uns com os outros. Devem começar a pensar em criar 

projetos conjuntos, isso já não sei se fazem. Agora, eu acho que há um problema… Eu 

lido com todos, mas não conheço todos por dentro, mas aqueles que eu conheço e 

converso (porque lido muito bem com artistas)… A dificuldade inicial é logo o 

pagamento de quota. A associação vive de quotas e é um problema sério o pagamento 

de quotas. As pessoas não pagam quotas… Quando falamos de associações, falamos de 

direitos, mas também falamos de obrigações, deveres. Mas eu acho que é também uma 

questão de entrega. Criar uma associação só no papel não chega. Se for associação só de 

papel, toda a gente pode criar uma associação: eu me junto aos meus vizinhos lá do 

bairro e criamos uma associação de moradores de Potó-potó e Budu-Budu, mas depois o 

espírito associativo tem que ser um espírito de entrega e quase de voluntariado, pelo 

menos numa fase inicial. Se houver espírito de entrega, de trabalho voluntariado, de 

disciplina, as associações podem constituir uma plataforma interessante até de pressão 

junto ao Governo. Como forma de pressionar, mas também de apoiar, de traçar 

políticas, diretrizes, caminhos, podem trabalhar em parceria com… podem não, devem 

trabalhar em parceria. As associações aqui não têm dinheiro, nós sabemos. Os artistas 
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são de parcos recursos. O Estado é ainda um dos principais fazedores de cultura. Mas 

esse não é o papel do Governo. O papel do Governo é o de criar condições para que os 

agentes privados possam dinamizar e alavancar. Por isso é que eu digo: as associações 

têm a importância de pressionar, de ajudar a estabelecer diretrizes, mecanismos, meios, 

de ser unirem, de se ajudarem, de uns aprenderem com os outros. Por exemplo, em 

relação à música, acho que a Assomúsicos pode assumir um papel muito interessante: 

os mais velhos, os que sabem cantar de facto, devem ajudar aqueles que estão a começar 

agora e que têm iniciativa louvável, podem ensiná-los; podem aprender com eles 

também, porque eles têm outras técnicas que estes não conhecem; podem ajudá-los a 

elaborar letras como deve ser e não cantar disparates – acho que já seria um passo 

extremamente útil – podem estabelecer parcerias com as congéneres de outros países, é 

uma forma de conhecerem, de aprenderem e de partilharem experiências e 

conhecimentos. É melhor eles estarem unidos do que dispersos, porque dispersos não 

conseguem absolutamente nada. Ou têm muitos meios e por si só resolvem os seus 

problemas, ou estando em associação é menos difícil. Podem pressionar em termos de 

traçar políticas, ajudar a ver qual é a prioridade para o setor, organizar o mercado, 

criarem mesmo fundos de solidariedade. A questão dos direitos do autor também é 

muito importante. Eu sei que há uns anos começou-se a preocupar com isso exatamente 

no momento em que a Direção da Indústria começou a fazer um trabalho sobre 

Propriedade Industrial. Eu sei que a questão da Propriedade Intelectual na Direção da 

Indústria está tudo pronto, tudo a funcionar, encaminhadíssimo. Em relação aos Direitos 

do Autor é que não. Eu acho que a Direção da Indústria assumiu todas as questões 

ligadas à Propriedade Intelectual. Penso eu que eles tenham assumido essa parte 

também. Enquanto eu estive na Direção da Cultura não tinham feito nada, mas já havia 

pessoas a trabalhar neste sentido. É fundamental, porque eu não posso trabalhar e os 

outros viverem à custa do meu trabalho. “Tira mão da minha xuxa” é música do Bulauê 

Zequentchi, entretanto os Tabanka Djaz apropriaram-se da música, fizeram versão e 
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passou a ser música dos Tabanka Djaz. Eu só dei um exemplo, podia dar outros, mas 

esse é o que me veio agora. É basicamente isso, sobretudo em relação à música.   

  



Cultura e Desenvolvimento 
O Caso de São Tomé e Príncipe 

 
 
 

227 
 

 

 

  

 

Doc. 10 – Entrevista a Jorge Bom Jesus 14.01.2014 

 

1. Qual a importância atribuída ao setor da Cultura no Ministério da 

Educação Cultura e Formação e como é trabalhada a questão cultural? 

 O MECF tem precisamente o pelouro de definição de Política Cultural. Repare 

que praticamente desde 1975 estas duas áreas sempre estiveram aliadas: a Educação e a 

Cultura. E nunca variou muito, salvo um ou outro Governo, lembro-me de uma altura 

em que a Cultura separou-se da Educação porque esteve associada à Comunicação 

Social. Mas em traços gerias tem sido recorrente a Cultura estar associada à Educação. 

Acho que é um casamento quase natural porque as duas coisas têm a ver com recursos 

humanos. Acho que o nosso património mais valioso é, precisamente, recursos 

humanos. Portanto, isto é que o património mais valioso que nós temos e é preciso 

investir. A cultura tem relação com o ser humano e a educação também. Por isso acho 

essa aliança bastante bem conseguida e é preciso nós continuarmos a potenciar. E eu 

digo sempre que o ser humano é um ser social e cultural, porque ele produz cultura 

todos os dias. Tudo o que nós fazemos em prol, digamos, da sobrevivência na nossa 

relação com a natureza… Ao transformarmos aquilo que é natural em cultural para o 

nosso proveito próprio, para a nossa sobrevivência, o nosso desenvolvimento, estamos a 

criar cultura. A própria educação e uma forma de cultura. Portanto, a educação quando 

aparece como meio de transmissão de alguma inovação, informatização também tem 

toda a sua importância para que a cultura se possa transmitir e perpetuar no tempo. A 

própria África não dominava durante muito tempo a escrita. Através da oralidade 

conseguiu durante muito tempo transmitir os valores culturais e não só. Nós temos duas 

áreas: a DGC, que traça a política cultural e durante muito tempo esteve mais virada 

para a tradição, para a defesa do folclore. Portanto, a cultura no sentido estrito. O que 

nós temos estado a dizer é que a política cultural é muito mais do que isso, muito mais 

do que folclore e, portanto, temos que ter ambições de modernidade, tomando em 
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consideração os parâmetros da cultura universal. Portanto aquelas áreas, desde os 

gregos que sempre foram tradicionais: a área das artes. Mas hoje, nós estamos 

conscientes de que para fazer cultura não é preciso muita intelectualidade, para fazer 

música não é preciso Bethoven, não é preciso muitas sinfonias, o rap é música. 

Portanto, a cultura hoje quase que se democratizou, massificou. Saiu das grandes salas, 

dos grandes domínios das artes e hoje está no dia a dia e cada um pode fazer cultura. Na 

pintura também não é preciso ter um curso de Belas Artes, basta ter um bocado de jeito, 

meninos com grafite pintam as paredes dos bairros. É uma forma de expressão. A tudo 

isto a DGC tem que estar atenta para poder descodificar os tempos, assinalar os talentos, 

promover concursos para descobrir novos valores. É este o trabalho do Estado, o 

trabalho institucional. E eu digo-lhes sempre que a instituição Cultura, a DGC que tem 

que criar mecanismos, criar estratégias, medidas de política cultural. Quem faz cultura 

são os operadores e nós temos que criar condições para que sejam os operadores a 

executar e criar. Sempre nesse confronto entre tradição e modernidade, com base nas 

raízes para não se perder a identidade. Isso é pelo lado da cultura. Agora, do lado da 

educação, o que nós em termos de política dizemos é que tem de haver diálogo entre os 

dois setores. A educação educa e forma: dá instruções e dá educação e depois dá 

formação. Mas nós queremos é preparar para o futuro o homem, a mulher e a criança 

são-tomense, em primeiro lugar, e em segundo lugar o cidadão do mundo. Quer dizer 

que temos que transmitir conhecimentos e valores universais – Física e Química, 

Matemática, etc. – mas nós queremos preparar o cidadão que respeite os valores desta 

terra, que ele nasceu num lugar que é pequeno, é insular… Tudo isto molda a sua 

vivência, a sua forma de ser, a sua forma de estar, a relação com a pequenez, a relação 

com as ilhas, mas nem por isso ele deixe de pensar grande. Talvez por ser pequeno ele 

tem que pensar muito grande. Porque lidar com o mar permite-nos esse sonho: a ilha é 

tão pequena que a gente quer fugir dessas ilhas. Acho que tudo isso molda a nossa 

forma de ser e de estar. Portanto, outra questão que a educação tem que vincular e que 
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faz parte da nossa identidade é precisamente o nosso próprio processo de miscigenação, 

o encontro de culturas. Nós temos que saber que por mais negros que sejamos, nós 

somos mestiços. Portanto, temos uma linhagem muito sinuosa e com, eu diria, muitos 

acidentes em termos de encontros de pessoas, de cruzamentos, de assimilações. Ao 

longo da nossa história constatamos isso. Acho que se tentássemos verificar o nosso 

sangue, deve ter contribuição de muitos povos, muitas etnias, um leque biológico de 

muitas etnias africanas. Da parte europeia, também um leque muito grande, não só 

português, porque naquela altura as caravelas traziam tudo: aventureiros dos quatro 

cantos do mundo, missionários e tudo um pouco. Nós somos fruto de tudo isso, temos 

valores identitários que são especificamente nossos. Daí a necessidade de não 

adulterarmos esses valores. É por isso que o próprio Ministério, nos currículos escolares 

tem que ter a capacidade de integrar esses aspetos culturais para nós transformarmos a 

nossa escola num espaço vivo de cultura dinâmica, em que os meninos falem as nossas 

línguas, oiçam as nossas músicas, respeitem os nossos valores. Porque nós somos 

pequenos, normalmente somos muito hospitaleiros – a hospitalidade faz parte da nossa 

forma de ser e de estar – a abertura ao diálogo, a facilidade até para aprendizagem da 

língua, absorção dos valores de outras culturas, etc. Portanto, nós somos, não diria 

vulneráveis, muito propensos a este tipo de coisas, nós respeitamos todo o mundo. 

Nalguns casos, nós até pela nossa pequenez somos um bocado ingénuos, acreditamos 

que toda gente vem de boa fé, abrimos as portas das nossas casas para toda gente. São 

esses valores que advêm da pequenez. Mesmo em Portugal e outras paragens, as 

pequenas aldeias são um bocado assim, facilmente a gente abre a porta a alguém que 

esteja a passar. Eu acho que não temos que querer ser como os outros. Hoje, sou quase 

um inadaptado para as grandes cidades, a gente vai por razões de turismo, de estudo, de 

trabalho, mas nunca seria uma pessoa realizada em Paris, em Lisboa, na correria e a 

azáfama das cidades grandes. Esse país é pequeno e acaba por nos moldar. E são valores 

que queremos transmitir aos nossos meninos: respeitarem a cultura folclórica, todas as 
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nossas manifestações culturais, exercerem uma cidadania no sentido de defenderem a 

nossa identidade com unhas e dentes, serem defensores das manifestações e dos valores 

em extinção, precisamente para não perdermos o norte. Acho que temos de batalhar. Há 

algumas manifestações que já estão em extinção, isto porque nós não soubemos treinar 

os nossos filhos, não soubemos ensiná-los a amar e a gostar daquilo que fazemos aqui. 

Há muitas manifestações culturais que passavam de geração em geração através do avô 

para o pai e o pai para o filho, por aí fora. Não havendo essa sequência nós estamos a 

começar a ter fraturas. É o caso, por exemplo, do Plô mon Deçu, que é uma 

manifestação cultural que existe algures na zona de Otótó, Madalena. Quase tudo, 

muitas coisas aqui estão ligadas à religião. Portanto, temos essa relação direta das 

nossas manifestações com a divindade. Por isso, acho que temos que continuar e não é 

só ao nível das manifestações que têm que ver com divertimento. Outras áreas também. 

Por exemplo, no caso do artesanato, a cestaria, há muitas coisas que nós estamos a 

perder. Por exemplo, fazer o Quiçacli, utensílio que dá para apanhar camarão. Nós 

temos aqui uma rede hidrográfica muito importante, temos rios e riachos um bocado por 

todo o lado. Há técnicas tradicionais para pescarmos camarões, charrocos e não só. 

Utilizamos a palmeira como matéria prima. Há outro instrumento que é o changá que dá 

para apanhar peixinhos. Nós temos o cesto. A própria cestaria também é um ramo muito 

diverso: temos cesto para cacau, cestinho, havia cesto de pão: há cesto para tudo – cesto 

para lavar izaquente também, que tem cordas menores para o izaquente não fugir. Nós 

não podemos perder essas coisas em nome da modernidade. Na área da culinária há um 

mundo infindável de coisas. Há determinadas pessoas que ainda têm que ser guardiãs da 

tradição: aquele izaquente pisado com bala, aquelas bolas grandes de ferro para partir o 

caroço, a palavra própria é bleguê – palavras que não existem na língua portuguesa – o 

uso da cáta… Mostrar aos nossos jovens. Ao promover tudo isso estamos em correlação 

com a natureza, com o ambiente que precisamos preservar: não cortar esses arbustos 

que permitem extrair tudo isso. Nós temos várias coisas ao nível da habitação. É igual. 
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Portanto, a nossa cultura é muito rica. Em ST dizemos que a palmeira é uma árvore 

divina, sagrada. Precisamente porque nós aproveitamos tudo da palmeira: o canvi, as 

folhas, o caroço, a andala, a corda, que usamos para trepar a própria palmeira, para 

amarrar o porco, o próprio caroço dizem que em tempos era usado até para espalhar na 

estrada e torná-la um bocado mais dura, para evitar a lama; nós usamos o dombó… No 

coqueiro, usava-se o pavo: através da andala, eles dobravam e colocavam um ao lado do 

outro e isso servia para acobertar as casas. Vê-se cada vez menos, mas as casas dos 

pescadores eram feitas assim. Nós temos a sorte de ter um país em que a natureza foi tão 

generosa que colocou tudo à nossa disposição. Ao nível da saúde, uma área importante, 

com as curas da medicina tradicional, uma área riquíssima, porque já havia plantas 

endémicas, mas depois os portugueses carregavam tudo quanto encontravam nos quatro 

cantos do mundo e traziam para aqui. Com a sua sabedoria conseguiram identificar cada 

planta e dar o seu devido uso. Pelo facto de nós sermos uma ilha tropical africana, há 

muitas coisas que nós encontramos noutras paragens tropicais. E eles ao chegarem aqui 

e ao verem essas plantas já sabiam o que era para dores de barriga, para dores de 

cabeça, etc., etc. Portanto, o que temos de continuar a fazer é identificar, fazer recolha 

oral através dos mais velhos.  

2. E o Ministério tem programas que visem o incentivo ao incremento destas 

atividades que já estão a desaparecer?  

 Sim, nós temos. Ao nível da DGC temos tido programas. Agora, precisamos é 

de… A cultura tem custos um bocado elevados. Infelizmente na África a cultura é vista 

como um luxo de quem já tem a barriga cheia. Não só na África, mas em todo o lado. 

As pessoas pensam ‘vamos resolver primeiro o problema do saneamento básico, do 

arroz, da banana e depois pensamos na cultura’. O tchiloli vem depois. Não é bem 

assim. Nós temos de tratar do espírito, porque se o espírito estiver doente, o físico 

também não funciona. Temos tido alguns programas ao nível do Ministério e outros em 
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cooperação. Já tivemos aqui, não sei se essa instituição ainda continua a funcionar, 

acredito que sim, o Quitchibá que, creio que com financiamento do UE, apoiou-nos 

bastante na recolha da tradição oral. Mas há alguns projetos: recolha da tradição, 

gravação de músicas, algumas coisas que nós ainda temos. Mas ao nível do Ministério 

vamos continuar a incentivar. Outra coisa é que nós temos que continuar a recolher são 

informações dos sobreviventes de 53, das velhotas que têm muita coisa para contar, das 

avós que têm muita história ao nível dos contos, das coisas que foram acontecendo no 

passado, que só elas é que sabem. Infelizmente para nós, ao enterrarmos as pessoas, 

estamos a enterrar a cultura e a enterrar bibliotecas vivas.  

3. Eu soube que há imensas instituições e entidades que financiam a produção 

cultural em ST – A UNESCO, A UE, o BAD. Como é que são canalizados 

esses financiamentos para a preocupação com a questão cultural.  

 Isto tem sido feito, mas de forma um bocado... Falta articulação. Muitas vezes 

são projetos promovidos por ONGs, em alguns casos também é o Governo. Mas falta-

nos um programa devidamente articulado para que a cultura seja, de facto, um motor de 

desenvolvimento. As coisas estão feitas ainda de forma esporádica, dispersa. Vou lhe 

dar um exemplo: anos a trás, nós tivemos um projeto da UE para publicar um dicionário 

das línguas nacionais. Mas se essas atividades não forem articuladas com outras é só 

uma coisa pontual. É como, também, a publicação de uma antologia de provérbios. São 

coisas um bocado desarticuladas. Nós precisamos é de ter programas mais bem 

conseguidos e com uma articulação de sinergias com outros programas, que 

desembocam nalguma coisa. Depois, temos algumas carências, algumas fraquezas, 

como por exemplo, a Lei do Mecenato já foi aprovada no Conselho de Ministros, mas 

só ultimamente é que foi aprovada. A independência tem trinta e oito anos, isto 

francamente deveria ser uma das primeiras coisas a ser realizada. O setor empresarial é 

bastante débil, bastante frágil, temos poucas empresas, poucas indústrias. Depois há o 
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problema da sensibilidade para financiar tudo que tem a ver com a cultura. Penso que as 

pessoas até acham que a cultura acontece. Portanto, há um investimento que tem de ser 

feito na cultura, para que a cultura possa gerar, por sua vez, este desenvolvimento que 

nós queremos. Fala-se agora do que a CNN emitiu em relação ao turismo e até parece 

que estamos a redescobrir o turismo. E o turismo não é só praias. Por isso, temos que 

mostrar a singularidade que nós temos. É nessa altura que se presta atenção à cultura. 

Mas os turistas quando vêm e querem ver um bulauê, um Danço Congo; querem fazer 

turismo cultural, mas também rural, o turismo científico; querem perceber uma série de 

coisas: como é que nós vivemos. Portanto, possivelmente o paradigma vai mudar um 

bocado até porque nós sentimos, ao nível do OGE, que acaba de ser aprovado, houve 

muitas vozes de deputados a favor do incremento e da preocupação com a cultura.  
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Doc. 11 – Entrevista a Ayres Major 15.01.2014 

 

1. Como é que o conceito de cultura e a preocupação com a questão cultural 

tem evoluído na sociedade são-tomense? 

Estaria a mentir se dissesse que as coisas têm estado a evoluir. O que se vê é que 

há um grande desprezo para com a cultura. Tanto mais que nem existe uma política 

cultural. Existe um setor de nome DGC e que tem feito muito pouco por falta de 

sensibilidade por parte dos nossos dirigentes políticos. Tem-se feito alguma coisa, sim 

senhora, tem havido fazedores da cultura e até com algum talento. Simplesmente fazem 

a cultura porque gostam, fazem arte porque gostam. De resto, não existe coisa nenhuma 

em relação à motivação por parte dos nossos dirigentes políticos. Ao longo dos tempos 

tem-se feito festivais, colóquios, palestras no âmbito da cultura, mas isto porque as 

pessoas que têm estado a trabalhar na DGC são pessoas motivadas para o efeito, porque 

de resto nada se fazia. 

 

2. Quais são os problemas que o setor cultural tem atravessado. Dê exemplos.  

Problemas de ordem financeira. Basta dizer que quando se prepara o OGE, a 

gente fica com a sensação de que a cultura é esquecida. E só no fim é que alguém se 

lembra de escrever alguns parágrafos relacionados com a cultura e a verba que é 

atribuída ao setor cultural não dá para nada. E muitas vezes essa verba é contemplada no 

OGE, mas se, por exemplo, outro setor precisar de uma verba para isto ou aquilo, é na 

cultura que se vai buscar outra vez a fim de atender os outros setores. Por isso, as 

dificuldades são enormes. Outra coisa, a falta de técnicos ligados ao setor. Existe um 

Ministério da ECF, tem havido bolsas de estudo, mas para o lado da cultura, nada. Se 

formos ver, inúmeros estudantes que estão fora a estudar, quer na Europa, África, Ásia, 

ao menos que por vontade própria, mas porque o Estado são-tomense enviou um jovem 

para o exterior fazer uma formação na área da cultura? Isso não acontece. Por exemplo, 
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eu fiz Ciências da Educação em 1978, fui chamado para ajudar a criar aquilo a que se 

chamou o Departamento de Dinamização Cultural. Fizemo-lo, eu e um colega meu, e 

fomos à Alemanha frequentar um curso internacional de verão sobre a Política Cultural. 

Mais tarde, consegui uma bolsa da Fundação Calouste Gulbenkian e voltei à Portugal 

onde fiz Educação Artística. Eu não sei, parece que sou o único ligado a esta área no 

país. De resto não há mais ninguém. Por culpa de quem? Não me atrevo a dizer, mas 

parece-me que a culpa está mais nos dirigentes políticos que não se sentem motivados. 

Leem altos discursos, porque a cultura é isto, a cultura é aquilo, mas não passa disto. 

Portanto, para a cultura nunca há dinheiro. Não tenho receio de dizer isso, porque é uma 

verdade, todos eles têm consciência disso. Vamos ver daqui para frente o que é que vai 

acontecer. O futuro a Deus pertence. 

3. De que maneira é possível aliar cultura aos outros setores?  

Não há política. Na minha perspetiva, a cultura está em todo o lado. E eu digo 

mais, esse país não sei se vai desenvolver, na medida em que a cultura está praticamente 

posta a andar. Eu vou dar um exemplo: houve um projeto ligado ao setor da saúde, 

projeto esse que contemplou a construção de latrinas, visando abastecer uma localidade 

aqui em São Tomé para evitar que a população faça as suas necessidades na praia. 

Construíram, não quero mentir, dezenas de latrinas. As latrinas foram construídas para a 

população. Só que essas mesmas latrinas serviram para tudo menos para aquilo pelo 

qual foram construídas: houve quem guardasse coco na latrina, houve quem guardasse 

roupa suja na latrina, houve quem guardasse andim na latrina. E continuaram. Se 

houvesse um trabalho prévio no sentido de fazer com que essa população mude um 

bocado de sistema de vida, esse dinheiro não teria sido gasto em vão. Como este há 

outros exemplos que eu podia dar. Esquecem-se que a cultura é a base, um caboco. 

Porque a casa construída sobre caboco falso, cai. É o que está a acontecer connosco. Em 

2009 fui a Bruxelas participar num colóquio sobre Cultura e Criação: fator de 

desenvolvimento. Houve um interveniente que, quando tomou a palavra, disse que no 
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seu país 40% do PIB sai da cultura. Madagáscar. Em São Salvador da Baía, só em S. 

Salvador da Baía, um Estado brasileiro 10% do OGE é da cultura. Exemplo melhor que 

estes não vejo. É por isso que eu, não quero ser pessimista, mas por este andar este 

país… Portanto, o exemplo que eu dei aqui tem a ver com a sua pergunta: cultura está 

em tudo. Porque este povo tem os seus usos e costumes, tem a sua forma de estar na 

vida. Isso tem de ser agarrado com força. O desenvolvimento deste país não for feito 

com base nisto, então não valerá a pena.  

 

 

 

4. Em que medida considera que a aposta no setor cultural pode contribuir 

para o desenvolvimento de STP. 

Isso tem a ver com o que acabei de dizer. Porque se de facto os decisores 

políticos não tiverem em conta que a cultura poderá desempenhar um papel importante 

em prol do desenvolvimento deste país, não vale a pena. Na minha opinião nada deve 

ser feito sem primeiro ter em conta a cultura. O que se está a passar é que as pessoas 

veem na cultura um mero folclore. Esquecem-se, ou melhor, não sabem que o folclore é 

uma parte ínfima da cultura. Porquê que em alguns países fala-se no nome indústria 

cultural? É com base nisto, aqui em STP isso não existe. Existem indivíduos, artistas 

bons que, como tem visto, têm estado a desenvolver, mas ou cada um individualmente 

ou a fazerem uma ou outra associação que tem estado a “gatinhar”. Estou a falar da 

associação dos artistas plásticos, estou a falar da associação dos músicos, que estão a 

dar os primeiros passos, esperando que surja uma pequena luz no fundo do túnel.  

 

5. Como é que no setor pelo qual está responsável se pode realizar programas 

de apoio e formação de artistas e de pessoas ligadas ao setor cultural?  

Eu pessoalmente elaborei um programa que foi entregue ao setor competente, 
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cuja cópia foi entregue ao Ministro da Cultura de um país que não vou dizer o nome. 

Entreguei em mãos. Visava, portanto, a aquisição de bolsas a estudantes só para a área 

da cultura: teatro, música, antropologia, inclui também sociologia, museologia… Essas 

áreas todas ligadas à cultura. Até hoje nada foi feito neste sentido aqui em STP. O 

responsável político estrangeiro que esteve cá levou este projeto, mas infelizmente o 

Governo a que ele pertencia caiu e tudo foi por água abaixo. Que isto está a fazer falta 

neste país, está. Vamos precisar de técnicos formados na área da cultura. Não temos. Só 

temos curiosos. 

 

 

6. Em que medida considera que a aposta no setor cultural pode contribuir 

para o cumprimento dos ODM em STP?  

 Eu confesso que tenho algumas dificuldades em responder esta pergunta. Eu 

disse anteriormente que não se pode construir uma casa a partir do telhado. Neste 

momento é muito difícil estarmos a pensar na criação de emprego e no desenvolvimento 

do país da maneira como temos estado a encarar a cultura. Para mim é quase 

impossível. É por isso que eu tenho imensas dificuldades em responder com exatidão à 

sua pergunta. Primeiro, os decisores políticos têm que se sentir motivados para a 

cultura. A partir daí tudo será fácil. Se tivesse aqui gente formada capaz de criar uma 

associação no sentido de ajudar o Governo visando, portanto, a criação de emprego, o 

desenvolvimento do país não seria tão difícil. Eu costumo dizer que nós somos pobres 

por sermos ricos de mais. É que temos tanta riqueza cultural aqui neste país… Veja só: 

importamos iced tea e se formos ver de que é feito esse chá: folha de mangueira. E 

deitamos fora aqui; importamos palitos, com tanta árvore aqui. Cheguei a ver tamarindo 

nalguns supermercados em Portugal e nós aqui deitamos fora; há n exemplos que eu 

poderia dar. Porquê? Falta disto que eu acabei de referir. Não há essa cultura de 

desenvolvimento. Não existe. E é complicado, muito complicado.  
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7. Acha que os agentes culturais e os artistas têm consciência do valor que a 

cultura tem em STP?  

Muitos têm e alguns têm se manifestado mesmo. Contra o que se tem estado a 

ver aqui neste país em relação à valorização da nossa cultura. Mas quem são eles? 

Lamentam, queixam-se, mas não passa disso. Desde que haja uma política cultural. Para 

isso, a cultura tem que ser valorizada pelos nossos dirigentes políticos. Não valorizado 

através de altos e bonitos discursos. 

 

 

8. Como classifica o setor cultural em STP?  

Na minha perspetiva, o estado é precário. Efetivamente existe um caso ou outro 

referente à junção entre a tradição e a modernidade. Isso a título privado, temos a 

CACAU que tem estado a mostrar ao mundo o que STP tem de bom na área da cultura. 

É um caso. Do lado público e estatal tem-se visto muito pouco em relação a isto. Porque 

um simples festival (aliás, a população também precisa de alguma educação neste 

sentido), se não for convidado um ou outro artista estrangeiro, o público quase que não 

aparece, aparece muito pouco. Para dizer que a nossa tradição tem sido mais valorizada 

lá fora do que aqui dentro. A base é sempre a mesma. A causa é sempre a mesma: falta 

de valorização da cultura por parte dos nossos dirigentes. Se houvesse essa valorização 

tudo seria fácil. Não há. Portanto, há tendência até de separar o tradicional do moderno. 

Veja só o que se passa com os nossos cantores aqui: tudo o que vem do estrangeiro é 

moderno, tudo o que é nosso é para os velhos. Como exemplo, uma banda que toca e 

canta muito bem Kizomba, os jovens vão aos montes. Quantos séculos tem a kizomba 

em relação ao nosso socopé? Muito mais velha. No entanto, kizomba é moderna. O 

socopé é para os velhos. Com esta mentalidade não vamos a lado nenhum. Funaná é 

moderno para os jovens. Quantos séculos tem o funaná e quantos séculos tem a nossa 
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rumba? Há muito que fazer ainda neste país. Não sei se a nova geração poderá 

preocupar-se mais com isso. Não sei, eu confesso. Eu tenho pena, tenho pena porque 

com este andar não se vai a lado nenhum. Há essa falta de valorização do que é 

tradicional. Ultimamente estive em Portugal cruzei-me com dois famosos cantores a 

quem eu disse: porque é que vocês não vão recolhendo tudo de bom que nós temos para 

depois ser modernidade? Não é difícil. Muitos países fazem isso. Cabo Verde, por 

exemplo. Vamos recolher o que é tradição. O que foi tocado assim antigamente, vamos 

modernizar. Mas a base está lá. Mas há um grupo que faz isso, são os Vibrados. 

Buladuro: junção do Kuduro com o Bulauê. Mas é um caso isolado. Mas mesmo os 

Vibrados só fizeram isso. Há mil casos de coisas que precisam ser feitas neste sentido, 

isto do ponto de vista musical. Porque há outros aspetos. Por acaso, fizeram um bom 

papel, quando o grupo surgiu foi uma junção muito bem feita e funcionou.  

 

9. Sobre o que me falou sobre a necessidade de haver uma política cultural, eu 

tive acesso a um documento de Política Cultural…  

Se estivesse a ser executado eu teria dito que existe uma política cultural. No 

papel, há muitas coisas no papel. Há tempos (isto não é uma crítica) fez-se aqui um 

Fórum Nacional da Cultura. Adorei a iniciativa. Eu não estive cá, acompanhei os 

trabalhos da organização do Fórum, mas quando regressei dei com conta que saíram 

algumas recomendações do Fórum. Eu notei que tudo o que saiu como recomendação 

do Fórum já existia, já tinha sido identificado. Ora, o dinheiro que se gastou na 

realização deste Fórum seria para executar o que já estava previsto. Estamos aqui num 

eterno começar do zero. Fez-se um Colóquio Internacional sobre as Línguas Nacionais. 

Deste Colóquio saíram: um Dicionário, um livro de Provérbios e Mitos, uma pequena 

brochura que fala sobre a história de STP. Devia-se fazer um segundo colóquio deste 

tipo. Até agora não se faz mais nada. Porquê? Não há dinheiro. Agora, desde que haja 

gosto, haja efetividade, o dinheiro aparece.  
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Claro que o problema não é falta de dinheiro. É falta de uma coisa que eu cá sei. 

Dinheiro aparece. Há países, há organizações que querem investir em STP, desde que 

haja alguma vontade também da nossa parte em criar projetos e justificar realmente a 

ajuda. Tenho pena, porque há recursos neste país. Se houvesse vontade política na 

apresentação de alguns projetos. Há projetos. Eu, por exemplo, fiz vários projetos 

quando regressei, na recolha da tradição oral. Temos uma tradição riquíssima. Tenho n 

projetos feitos e entregues, mas nada.  

 

10. E a Comissão do Património (I)Material já começou a trabalhar?  

Não começou a trabalhar. Também por falta de dinheiro. Há vontade política por parte 

do atual titular da pasta da cultura. Estamos à espera. E está-se sempre a adiar. O meu 

medo é que cada mês que passa desaparece uma biblioteca viva. Já desapareceram 

muitas e ainda ficaram alguns anciãos com vontade de ensinar, de ajudar. É preciso que 

alguém vá lá ter. Para isso é preciso criar condições: transporte, etc. Basta dizer que o 

DGC não tem uma única viatura, há anos. Todos aqueles que ocupam o cargo de DGC 

lamentam e pedem. Nós tínhamos começado a fazer trabalho de recolha da tradição oral 

aqui, recolha da tradição escrita em Portugal. Porque há muita coisa escrita sobre STP 

no Arquivo Histórico Ultramarino, não falando do Vaticano. Muita coisa. Mas estamos 

aqui de braços cruzados porque não há dinheiro. E aqui em STP, eu relembro a célebre 

frase de Hampaté Ba “cada velho que morre é uma biblioteca que desparece”. Há uns 

meses foi um. O problema é que quando desparecem levam consigo todo o seu saber. 

Há tantos testemunhos históricos… Basta dizer que há anos estamos a batalhar no 

sentido de ser criada uma Secretaria de Estado da Cultura. Os Ministros não querem. 

Daí a complexidade e vastidão de setor da Educação, o setor da Cultura é abafado. Por 

outro, pedimos a criação de um Instituto Nacional da Cultura, com a sua autonomia 

financeira e administrativa e nada. Ministério da Educação Cultura e Formação. 

Ficamos nisso até quando? É por isso que estou na minha concha. O que o são-tomense 
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quer é falar, falar, falar. Mas eu quero ação. Estamos nisso ad aternum. Não é possível 

trabalhar assim. Portanto, na minha perspetiva, o trabalho da DGC é fruto do trabalho 

de campo. 
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Gráfico 3 – Pirâmide Etária: RGPH 2012  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE STP 2012 

 

 

 

Gráfico 4 – O papel da mulher na família, STP 

Fonte: INE STP 2012 
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Gráfico 5 – Taxa de escolarização do ensino básico 

Fonte: INE STP 2012 

 

 

 

 

Gráfico 6 – Taxa de escolarização do ensino secundário 
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Gráfico 7 – População empregada com menos de 18 anos 

Fonte: INE STP 2012 
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1. Considerações gerais 
 

O presente documento de política cultural representa as 

linhas gerais de orientação de amplitude nacional para servir de guia 

nos processos de promoção e desenvolvimento da cultura de S. Tomé 

e Príncipe. 

A sua conceção e elaboração respondem a preocupações 

bastante atuais relacionadas com a degradação contínua do 

património e dos valores culturais e a necessidade premente de 

incentivo, valorização e preservação da cultura santomense. 

Reflexões consistentes em torno dessas preocupações 

tomam como referências incontornáveis as disposições da 

Constituição Política e do Programa do Governo, bem como as 

convenções e declarações da UNESCO sobre a Cultura. 

De forma mais abrangente a substância do presente 

documento de política tem em linha de conta as conclusões e 

recomendações do Fórum Nacional da Cultura, realizado de 21 a 26 

de Novembro de 2011, com o objetivo de analisar a problemática 

cultural e propor subsídios para a definição de políticas de promoção 

cultural e de defesa da identidade nacional. 

Relativamente à Cultura, a Constituição da República declara 

a liberdade de criação intelectual, artística e científica, e estabelece 

que “serão criadas condições para que todos os cidadãos tenham 

acesso à cultura e sejam incentivados a participar ativamente na sua 

criação e difusão”, e que “o Estado preserva, defende e valoriza o 

património cultural povo santomense”. 

Em consonância com o estabelecido, o Programa do Governo 

prevê, entre outros, ações de formação em diversos domínios 

culturais, a preservação do património, bem como a promoção da 

investigação, da leitura e do direito do autor, numa linha de atuação 

que visa forte sensibilização e criação de condições institucionais e 

infraestruturais para se inverter a situação prevalecente. 

Inscreve-se nessa linha de atuação uma postura de 

comprometimento sensível à ideia de (re) afirmação dos contornos 

característicos /distintivos da cultura e identidade santomense. 
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Também, no mesmo sentido (re) orienta o Fórum Nacional da 

Cultura, quando da leitura da realidade cultural do país, “os 

participantes chegaram às seguintes conclusões: 

1. Ao longo das sessões ficou claro que, contrariamente às 

aparências, os são-tomenses estão preocupados com a sua 

cultura, pois reconhecem que só ela os distingue dos outros 

povos. Estão conscientes de que só através dela o povo são-

tomense poderá afirmar-se num mundo globalizado em que 

as culturas hegemónicas tendem a ameaçar a sobrevivência 

das culturas periféricas. As discussões e reflexões incidiram 

sobre a necessidade de se definir uma política cultural 

nacional para o país, que possa efetivamente atender às 

necessidades da manutenção da nossa cultura, no sentido de 

disciplinar as atividades no sector da cultura, das artes e do 

entretenimento e capaz de orientar e ajudar os agentes 

culturais a autonomamente resolverem os problemas com 

que se confrontam no seu dia-a-dia. Nesse âmbito, achou-se 

imprescindível a inserção de um pacote cultural nos curricula 

escolar, já que a escola é um centro de educação e instrução: 

através da animação sociocultural e artística, ela pode criar e 

restaurar formas de relacionamento social, de interação e 

comunicação positiva, individual e em grupo. Ainda como 

reforço à identidade cultural, propõe-se a criação de casas de 

cultura em todos os distritos do país, formação de quadros 

ligados à área de museologia, criação de uma Escola das 

Artes Crioulas de São Tomé e Príncipe e, para uma maior 

valorização da literatura nacional, sugere-se que os textos de 

autores nacionais devem ser introduzidos nos manuais 

escolares. 

2. Com respeito às línguas nacionais, a não adoção de uma 

política linguística capaz de delimitar fronteiras entre a 

Língua Portuguesa e as línguas crioulas, identificar as marcas 

evidentes do português falado em São Tomé e Príncipe e 

divulgar o alfabeto unificado dos crioulos existentes nas duas 

ilhas, poderá comprometer em grande medida a 

sobrevivência das línguas maternas nacionais, por 

pertencerem à classe das chamadas “línguas minoritárias”. 

3. A falta de uma política nacional, com vista a promover a 

medicina tradicional pela criação de códigos de conduta para 
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a prática desta atividade no país, o fraco incentivo à sua 

aprendizagem por parte das camadas juvenis, bem como a 

não criação de programas de formação e qualificação para os 

seus praticantes tem desfavorecido, em largas escalas, a 

preservação, promoção e difusão desta prática secular em 

São Tomé e Príncipe.” 

Resulta, por conseguinte, legítimo o estabelecimento de um 

quadro de medidas de política a serem implementadas no país, com 

base nas discussões e reflexões produzidas no Fórum Nacional da 

Cultura e tenha em conta a necessidade de se dar adequado 

tratamento às respetivas conclusões e recomendações. 

Partindo do que precede, como resultado de sessões de 

análise e reflexão técnica conjunta sobre cada um dos temas 

apresentados no Fórum, a Política Cultural de S. Tomé e Príncipe 

estrutura-se como se segue: 

 Cultura e política cultural 

 Visão prospetiva do desenvolvimento da cultura 

 Princípios da política cultural 

 Objetivos 

 Estratégia de promoção do desenvolvimento cultural 

 Domínios de intervenção 

 Mecanismos e fontes de financiamento 

O presente documento traduz esse desafio de corresponder 

aos objetivos propostos, apresentando a política cultural nacional. 

2. Cultura e política cultural 
 

Para os fins da política cultural que o presente documento 

representa, entenda-se Cultura como um conjunto abrangente e 

complexo de manifestações e práticas que são próprias e 

caracterizam o modo de vida de uma sociedade, que derivam da 

interação dos seus membros e do seu relacionamento com o meio 

envolvente, com a natureza, ao mesmo tempo que a determinam. 

Inclui, por conseguinte, a vasta gama de experiência humana em 

processos de transformação contínua, conjugando hábitos e 
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costumes, com presença de normas, valores, tradições, crenças, 

criações artísticas, instrumentos de trabalho, culinária, vida 

quotidiana, padrões de comportamento, integrando informação e 

conhecimento, e que conferem identidade própria a todos e a cada 

um. 

Pela importância de que se reveste para a sustentabilidade 

do desenvolvimento humano, a cultura deve ser objeto de uma 

atenção por parte do Estado, fundamentalmente quando, na prática 

dos encontros e reencontros que as disponibilidades de convivência 

global e pacífica modelam, corre-se o risco de perda da sua 

especificidade, podendo dar lugar à descaracterização da identidade 

que pelos seus traços característicos se constitui e através dos quais 

diferentemente se afirma. 

Na confluência das diversidades que importa preservar, faz-

se necessária a afirmação das especificidades - e daí a justificação de 

políticas culturais - que se enriquecem e subsistem aos desafios que 

se impõem - o panorama cultural mais universal, sob pena de 

empobrecer ou mesmo se confundir ou desaparecer no contexto 

perverso de uma globalização de “entornos” e contornos 

hegemónicos. 

O Estado santomense reconhece essa necessidade de 

promover o desenvolvimento da cultura e de criar condições para a 

preservação e valorização do património e para o incentivo às 

práticas e manifestações culturais reveladores dos valores e do modo 

de vida dos santomenses. 

Faz-se, pois, necessária a definição de uma política cultural 

que oriente sobre as formas de expressão e as alternativas de 

intervenção que, no respeito pela diversidade cultural, contribuam 

para valorizar, incentivar e salvaguardar as manifestações culturais 

nacionais como expressão própria da santomensidade e em 

correspondência com as aspirações de desenvolvimento da 

população. 

Com esses pressupostos, a política cultural é um instrumento 

de orientação dos procedimentos que sustentam as intervenções no 

domínio cultural com o objetivo de corrigir o que de errado se tem 

constatado de modo a evitar a sua maior degradação para que os 
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santomenses reencontrem pontos de convergência para o reforço da 

sua identidade. 

Nessa ótica, é pensada tendo em conta os conceitos de 

direitos humanos, diversidade cultural, pertença cultural, identidade 

cultural e cidadania participativa e postula parâmetros de 

organização e de gestão que geram dinâmicas de lazer e de ocupação 

de tempos livres, bem como oportunidades de ocupações produtivas 

e geradoras de rendimento. 

A abrangência desses propósitos deve poder suscitar não só a 

intervenção do Estado nos níveis nacional, regional e distrital, mas 

também do sector privado e da sociedade civil, estando todos 

envolvidos no processo de estímulo e promoção da criação artística, 

democratização das condições de produção, oferta de formação, 

expansão dos meios de difusão, ampliação das oportunidades de 

fruição, reforço das capacidades de preservação do património e 

estabelecimento da livre circulação de valores culturais, respeitando-

se os direitos autorais e conexos e os direitos de acesso e levando-se 

em conta os novos meios e modelos de difusão e fruição cultural. 

Assim, a política cultural concebe-se como uma plataforma 

congregadora de vontades, capacidades e experiências para a 

promoção e desenvolvimento da cultura, implicando o envolvimento 

de atores públicos e privados em estreita colaboração e articulação 

conjunta de iniciativas visando a prossecução dos fins propostos. 

3. Visão prospetiva do desenvolvimento 

cultural 
 

As disposições da presente política cultural têm como 

referência uma visão prospetiva do desenvolvimento cultural assente 

no reconhecimento e valorização do património material e imaterial 

e na criação de condições que permitam estancar o processo de 

degradação de bens e valores culturais. 

Significa que se projeta uma visão em que o santomense 

reconhece e assume a cultura como ´valor fundamental e referência 

incontornável para o desenvolvimento económico e social´, valoriza e 
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difunde a sua cultura e se orgulha das suas tradições; as condições 

estarão criadas para proteger, desenvolver e promover os bens 

culturais, os produtos da criação artística e as práticas e expressões 

características da identidade santomense, através de concertação, 

planificação e realização de ações, envolvendo a comparticipação do 

Estado, do sector privado e da sociedade civil. 

Assim os patrimónios estarão recuperados e os valores 

repostos; as manifestações tradicionais valorizadas; as línguas 

nacionais integradas no processo de ensino e aprendizagem nas 

escolas do país; as condições estarão criadas para o livre acesso e 

fruição das obras de criação e produção artísticas. 

As manifestações culturais e expressões artísticas integrarão 

normalmente e de forma despreconceituosa os espaços de 

convivência e de convívio dos santomenses. 

Os produtos culturais estarão integrados e representados no 

mercado com base no reconhecimento das especificidades que 

fazem o seu valor simbólico, por um lado, e económico, por outro. 

4. Princípios da política cultural 
 

O desenvolvimento da política cultural pressupõe princípios 

de base aos quais se subordinam o empreendimento de ações 

determinantes para o alcance dos propósitos definidos. Para o caso 

de S. Tomé e Príncipe, vistos os constrangimentos próprios que 

resultam da sua pequenez, insularidade e relativa distância dos mais 

próximos parceiros, que conjugados com a atual situação de 

dependência do exterior propiciam relações de troca desiguais e 

condicionam o fluxo de influências que se sobrepõem à capacidade 

interna de gerir interesses sem perder de vista as aspirações 

legítimas da população, importa que sejam retidos os princípios em 

torno dos quais a política cultural se deve materializar. 

Nesse sentido, destacam-se os seguintes princípios a adotar 

para a prossecução dos objetivos da política cultural: 

 Defesa da cultura como instrumento de afirmação da 

identidade nacional;  
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 Valorização da cultura como fator de desenvolvimento 

social, económico e crescimento intelectual; 

 Liberdade de expressão cultural e artística; 

 Direito de participação e fruição dos benefícios da cultura 

e da arte; 

 Intercâmbio cultural como contributo para promoção da 

compreensão, respeito e convivência pacífica. 

5. Objetivos 
 

Os objetivos da política cultural são ambiciosos e 

materializáveis a longo prazo, prosseguindo metas sucessivas através 

da implementação de programas de ações específicas da 

responsabilidade das instituições e agentes culturais públicos e 

privados. 

 

5.1. Objetivo geral 
 

A política cultural prossegue o objetivo global seguinte: 

 Defender, preservar e valorizar o património histórico e 

artístico nacional e promover a produção, gestão e a 

divulgação das criações artísticas e dos bens culturais, tanto 

no interior como no exterior do país. 

 

5.2. Objetivos específicos 
 

Os objetivos específicos da política cultural são: 

 Melhorar o quadro institucional de promoção e gestão da 

política cultural; 

 Descentralizar a implementação da política cultural nacional; 

 Inventariar e valorizar o património cultural material e 

imaterial; 
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 Promover, proteger e defender o uso descomplexado das 

línguas nacionais; 

 Incentivar apoio a iniciativas culturais de preservação e 

valorização das tradições nacionais; 

 Promover iniciativas de apoio à criação artística e estabelecer 

mecanismos institucionais e disposições legais de proteção 

dos direitos do autor; 

 Estimular e apoiar atividades de estudo e pesquisa sobre 

história e cultura nacionais; 

 Apoiar iniciativas de promoção das manifestações culturais 

santomenses; 

 Criar condições de acesso e fruição das artes e cultura pelos 

cidadãos; 

 Integrar conteúdos programáticos relacionados com arte e 

cultura nacionais nas instituições de ensino; 

 Promover a divulgação da cultura santomense no interior e 

no exterior do país; 

 Incentivar e estabelecer intercâmbio cultural com outros 

países.   

6. Estratégia de promoção do desenvolvimento 

cultural 
 

Ao longo do processo de sua afirmação como país livre e 

soberano, após a independência conquistada em 12 de Julho de 

1975, S. Tomé e Príncipe tem-se confrontado com desafios vários 

para fazer face aos problemas estruturais, infraestruturais, 

institucionais, económicos e sociais. 

Atualmente a situação de pobreza que tem afetado a grande 

maioria da população exige esforços redobrados no sentido de gerar 

oportunidades de rendimento e criar condições para que as 

populações possam beneficiar dos serviços sociais básicos de 

qualidade. 

É nesse contexto que se assiste a degradação do património, 

a permeabilidade a influências externas e infiltração de estratégias 

de sobrevivência atípicas, a erosão de valores, a quebra de 



Documento de Política Cultural  

 
11 

 

autoestima, o desinteresse pela tradição e com consequências na 

configuração do panorama cultural santomense e no exercício da 

cidadania. 

Algum esforço institucional no sentido de produção de 

animação cultural redundou na organização esporádica de 

espetáculos com dispêndio de recursos que mais contribuíram para a 

centralização do folclore do que para a promoção cultural. 

Perante este cenário as orientações do Fórum Nacional da 

Cultura permitem concluir que se faz pertinente e urgente a 

definição de uma política nacional da cultura cujas disposições visem 

essencialmente contribuir para o fortalecimento da relação de 

pertença e clarificação dos contornos do perfil da santomensidade. 

Compreende-se, por outro lado, que a natureza e a dimensão 

dos desafios, que também requerem a mudança de comportamento 

e de mentalidade, e a incerteza de recursos para se lhes fazer face 

tornam evidentes que solicitam empreendimentos de longo prazo, 

pelo que se recomendam ações concertadas suscetíveis de serem 

cumpridas em etapas sucessivas esperando resultados intermédios 

modestos. 

Assim entendido, e tendo em conta os princípios 

estabelecidos e os objetivos definidos para responder às aspirações 

que S. Tomé e Príncipe tem em relação à sua cultura, a estratégia 

retém a necessidade de determinar um conjunto de prioridades no 

que concerne a: 

 Adequar o quadro institucional de orientação política e de 

gestão dos assuntos culturais e estabelecer uma rede de 

instituições vocacionadas para o desenvolvimento e 

promoção da cultura nacional; 

 Articular e viabilizar iniciativas que incentivem as criações 

artísticas, científicas e tecnológicas; 

 Priorizar ações e definir metas de sua concretização, 

privilegiando e incidindo particular e insistentemente na 

recuperação e preservação do património em degradação e 

nas práticas e manifestações artísticas e culturais 

representativas dos valores nacionais e portadores de 
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referência à identidade santomense, em risco de abandono 

ou de extinção; 

 Criar e gerir oportunidades de formação no âmbito da 

educação artística e da gestão cultural; 

 Proteger os direitos dos produtores e consumidores dos 

produtos culturais; 

 Promover a articulação do sector cultural com outros 

sectores da administração pública e implicar diretamente a 

comunicação social nas estratégias de preservação, defesa, 

divulgação e difusão do património cultural e artístico 

nacional; 

 Congregar parceiros e envolver comunidades e cidadãos no 

processo de implementação da política cultural; 

 Promover a cooperação e o intercâmbio cultural para troca 

de experiências e fomento do respeito e conhecimento 

mútuos com outros países; 

 Mobilizar recursos estatais e privados, internos e externos 

para o financiamento de atividades culturais. 

7. Domínios de intervenção 
 

7.1. Desenvolvimento institucional 

 

Configura o atual quadro institucional a existência da Direção 

Geral da Cultura, do Arquivo Histórico, da Biblioteca Nacional, do 

Museu Nacional e da Casa da Cultura sob a tutela do Ministério da 

Educação, Cultura e Formação, órgão central do aparelho do Estado 

responsável pelo desenvolvimento da política cultural. 

À luz da evolução recente das manifestações culturais em S. 

Tomé e Príncipe, as preocupações de eficiência e eficácia 

determinam que se proceda à atualização das instituições 

responsáveis pela direção e gestão dos assuntos culturais, para que 

as orientações de política de promoção, valorização, defesa e 

preservação do património cultural material e imaterial possam 

encontrar um quadro institucional que viabilize a sua concretização. 
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7.1.1. Reorganização e reforço das 

instituições 
 

Nessa perspetiva devem ser promovidos a reestruturação e o 

reforço da capacidade institucional através de intervenções nas 

vertentes seguintes: 

 Criação de um pelouro próprio e autónomo, responsável 

pelas questões de política cultural nacional 

(recomendável dada a amplitude e seriedade das 

questões de natureza cultural com que o país se 

confronta!); 

 Recomposição das atuais instituições de direção e gestão 

dos assuntos culturais; 

 Definição das missões específicas de cada estrutura, sem 

prejuízo do dever institucional de colaboração em 

matéria de realizações culturais; 

 Desenvolvimento de um quadro de formação de técnicos 

que tenha em conta as especificidades de cada estrutura; 

 Disponibilização de equipamentos culturais para a 

garantia de performance e acesso a produtos, bens e 

serviços culturais. 

 

7.1.2. Descentralização, desconcentração e 

interação institucional 

 

Antes da realização do Fórum houve a preocupação de realizar 

workshops em todos os distritos do país e na Região Autónoma do 

Príncipe, a fim de se aferir do grau de engajamento e de 

envolvimento das comunidades. A condução das reuniões feita em 

análise SWOT permitiu referenciar manifestações passíveis de serem 

conservadas e preservadas e referidas outras em vias de extinção. 

Grosso modo, das preocupações expressas manifestada ficaram 

assentes a necessidade de ser desencadeada uma política que vise 

salvar o que ainda é possível e seguir o rasto do que já desapareceu e 

tentar através de estudos e pesquisas promover a sua recuperação. 
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Mesmo sem serem atendidos pelo Estado, através de uma política de 

financiamento, a população santomense vem mantendo algumas 

atividades culturais que podem ser vocacionadas para programas de 

cidadania, sobretudo integrando crianças, jovens e adultos ainda que 

em condições de vulnerabilidade e risco social.  

Os grupos culturais atuando sobretudo nas festas, levam à fruição 

cultural à margem de qualquer estratégia de valorização dos padrões 

de cultura.  

No entanto, se as instituições governamentais apostarem na 

valorização de atividades ainda que lúdicas que congreguem os 

santomenses, as ações daí derivantes terão o papel de promover o 

sentimento de pertença à elas e, longo, à nação.  

Assim sendo, é imperativo que, no domínio cultural, seja traçado um 

fio condutor de uma política cultural que propenda a melhorar a 

qualidade de vida dos cidadãos através do usufruto de atividades 

culturais, artísticas, sociais e recreativas. 

Emerge, deste modo, a necessidade de proceder à descentralização 

de forma a alargar o âmbito da participação. 

A descentralização facilita a participação no processo de revitalização 

e desenvolvimento das atividades culturais e é, portanto, um 

importante passo para a democratização cultural criando, a esse 

nível, uma grande proximidade entre as instituições e as populações. 

Fortalece o poder local e amplia as oportunidades do cidadão na 

escolha das suas alternativas e opções culturais e na decisão sobre 

seu destino. Tendencialmente reforça as estruturas de poder, 

estimula o envolvimento e o interesse das comunidades, incentiva o 

surgimento de promotores de atividades culturais e promove a 

consciência coletiva das populações locais. Nessa esteira importa 

proceder à: 

 Institucionalização de instâncias de promoção e 

desenvolvimento da cultura ao nível da Região Autónoma 

do Príncipe e dos Distritos; 

 Incentivo à criação de centros e associações culturais nas 

comunidades com iniciativas ou atividades culturais 

específicas, bem como junto de organizações económicas 
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e socioprofissionais para fins de promoção e divulgação 

de bens, conteúdos, produtos e valores culturais; 

 Promoção de coordenação intersectorial para exploração 

de dinâmicas de aproximação entre os sectores da 

cultura, educação, turismo, ambiente e comunicação 

social; 

 Institucionalização de uma Comissão (Multissectorial) de 

Apoio e Seguimento de Iniciativas Culturais. 

 

                           

7.2. Preservação do património cultural 
 

Por património cultural entende-se o conjunto de bens e 

valores, materiais e imateriais que pela sua natureza marcante são 

considerados importantes e indispensáveis na definição da 

identidade cultural dos povos e na sua continuidade enquanto 

conjunto humano diferenciado e que permite a sua permanência ao 

longo de gerações. 

O património é, pois, a nossa herança do passado que 

queremos transmitir aos nossos descendentes como garantia do 

nosso prolongamento no futuro. Ele reveste-se de diferentes 

aspetos, podendo ser constituído por bens móveis e imóveis, 

materiais ou imateriais. 

A preservação de todo esse conjunto herdado do passado é 

fundamental e deve ser um dos aspetos mais relevantes de qualquer 

política cultural. O processo de preservação passa primariamente 

pela identificação e inventariação de todo o legado histórico e 

patrimonial, pela sua análise, conservação e divulgação. 

A promoção da pesquisa, estudo e divulgação é também uma 

componente da maior importância para se conhecer a linha de 

continuidade dos laços culturais das populações, devendo as 

instituições públicas e privadas, nomeadamente as Universidades e 

Institutos de Ensino e Pesquisa assumir a responsabilidade de tornar 

exequível essa tarefa, com vista à criação de uma cultura de paz e de 

reforço do processo de democratização.  
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No caso concreto de S. Tomé e Príncipe, uma atenção 

particular deve ser dada aos aspetos seguintes: 

7.2.1. Identificação, inventariação, recuperação e 

preservação do património cultural 

 

S. Tomé e Príncipe possui, por força da sua história de séculos 

de convivência de povos e culturas de diversas origens, um rico 

património cultural que merece ser preservado e difundido.   

Património cultural 

 Monumentos e locais históricos – existem em S. 

Tomé e Príncipe ruínas de alguns monumentos e 

vários locais históricos, assim como um rico 

património arquitetónico nas antigas roças que 

merecem toda a atenção do Governo no sentido da 

sua conservação e utilização, traços de um passado 

estruturante da história de S. Tomé e Príncipe. 

 Arquivos – Os arquivos têm por função a recolha, 

tratamento, conservação e difusão de documentos 

de valor histórico em diferentes suportes, devendo 

merecer todo o apoio do Governo na realização das 

suas tarefas. 

 Museus – Os museus desempenham um papel 

importante na investigação, preservação e difusão do 

património material representativo da evolução dos 

povos, devendo o Governo envidar todos os esforços 

no sentido da sua constituição e preservação e 

valorização do que existe enquanto veículos de 

transmissão da nossa memória coletiva. 

 Literatura – A literatura compreende a oral e a 

escrita, sendo a primeira um veículo de transmissão e 

preservação, de geração em geração, de 

conhecimentos e experiências, da história, mitos, 

contos, lendas e provérbios, cabendo ao Governo 

apoiar a sua recolha, estudo e difusão; 

 Línguas nacionais – as línguas constituem um 

importante património por serem o principal 

repositório e veículo das tradições nacionais, 
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instrumento de comunicação e elemento aglutinador 

das populações, daí a necessidade da sua valorização 

social e de criação de centros de estudos linguísticos; 

 Música, dança e teatro – O nosso país possui um 

património importante nos domínios da música, 

dança e teatro pelo que é preocupação do Governo a 

sua preservação e difusão, bem como a valorização 

do artista e dos criadores de tais bens culturais; 

 Folclore – A maneira de vestir e os hábitos 

alimentares ajudam a caraterizar a identidade dos 

povos, devendo o seu estudo merecer todo o apoio 

por parte do Governo. 

 Tradições, crenças, mitos e ritos, costumes e 

medicina tradicional – A medicina tradicional é um 

domínio no qual interagem aspetos terapêuticos, 

rituais, simbólicos e mágico-religiosos, bastante 

utilizada pela população em complementaridade a 

medicina moderna. O Governo reconhece e apoia a 

gestão desse património cultural, bem como o seu 

estudo e integração na medicina moderna. 

 

7.2.2. O envolvimento das comunidades na 

preservação e promoção dos bens culturais 

 

Os bens culturais são produzidos por homens enquanto 

membros de uma determinada sociedade e a fruição desses valores é 

feita pelos membros da sociedade em que estão inseridos, o que por 

si só implica que os seus produtores e beneficiários dos referidos 

bens sejam os maiores interessados na sua preservação e promoção. 

Devemos pois, ter sempre em atenção na definição das 

políticas culturais a participação ativa das populações, enquanto 

produtores e beneficiários do que se denomina por cultura. A 

auscultação interativa com as associações, as autarquias locais e 

outros grupos organizados da sociedade podem ser determinantes 

no sucesso da implementação de qualquer política cultural. 

O envolvimento da sociedade civil no processo de 

preservação e promoção dos bens culturais pode revestir-se de 
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diferentes formas, que podem passar pela contribuição na 

identificação dos bens culturais, pela criação de novos bens, pela sua 

manutenção e até pela ajuda pecuniária com vista à sua preservação. 

 

7.3. Promoção de atividades de estudos e 

pesquisas 
 

A dinâmica cultural tem de ser pensada sobretudo levando-se 

em conta a dialética entre a tradição e a inovação. Articulações entre 

elementos históricos e processos de (re)invenção cultural, 

transformam o presente e apontam caminhos para um futuro com 

maior conexão entre cultura e cidadania.  

Portanto, o conhecimento dos fenómenos em que se 

involucram os seus sagrados pressupostos requerem dos agentes 

pesquisadores uma capacidade de interpretação e análise, na maior 

parte das vezes encontrados em antropologia cultural e social; 

sociologia e psicologia; história e filosofia, somente para falar de 

algumas disciplinas que alimentam a transversalidade das linguagens 

do saber fazer, sobretudo quando se regista em torno da sua raiz 

constante processo de mudança. Portanto, são necessárias 

constantes pesquisas para entrar no cerne e compreensão dos 

legados de nossas matrizes culturais fundadoras, as linguagens do 

campo artístico, as dinâmicas territoriais locais e as demandas dos 

cidadãos e cidadãs das diferentes faixas etárias, situações 

profissionais, condições de vida e opções religiosas, políticas e 

sexuais. Tudo isso deve ser observado, a partir de bases científicas 

para que discuta a sua aceitação entre os consumidores e homens da 

ciência. 

Nesse sentido deve ser contemplada:  

 Elaboração, aprovação e implementação de projetos ligados 

às outras áreas de ciências sociais, contratando-se tanto 

pessoal quanto necessário, para o efeito; 

 Criação de condições para o efetivo funcionamento o Centro 
de Estudos de Ciências Sociais “CECIS);  
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 Promoção e divulgação do CECIS e o estabelecimento do 
diálogo com outras instituições internas e externas em 
matéria relevante para a cultura. 

 Assinatura de protocolos com Instituições e Organismos 

especializados que possam apoiar S. Tomé e Príncipe, nas 

suas atividades de pesquisa; 

 Criação protocolos para a contratação de estrangeiros 

especializados na área de investigação a definir em cada 

momento; 

 Definição do que pode ser pesquisado no Arquivo Histórico 

nacional e o que fica reservado à pesquisa no exterior que 

requer financiamento;  

 Possibilidade de envolvimento os nacionais com experiência, 

mesmo não constituindo o corpus inicial, para que prestem 

colaboração;  

 Solicitação através do Ministério dos Negócios Estrangeiros a 

permissão para colher informações em todos os sectores 

estrangeiros, nomeadamente arquivos, bibliotecas e 

fundações entre outros; 

 Garantia do financiamento dos projetos através de 

organismos próprios. 

 Disponibilização do trabalho num ambiente ao alcance de 

pessoas interessadas, inclusive dos santomenses na diáspora, 

para que se possa colher as mais diversas opiniões e 

sensibilidades; 

 Realização de campanhas de divulgação a todos os níveis 

após a sua publicação; 

 Doação sempre de um número razoável de exemplares às 

bibliotecas, Casas de Cultura e centros escolares de forma a 

facilitar a fruição dos conteúdos por um máximo de cidadãos. 
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Uma experiência já passada na então Direção de Cultura, a 

secção de Dinamização Cultural tinha por objetivo realizar atividades 

que se destinavam a apoiar os agentes e grupos que a procurassem 

para dar relevância às suas realizações. E esse organismo funcionou 
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plenamente, fazendo com que as atuações práticas não perdessem 

as suas bases, isto é, a sua raiz. Dada a situação debilitada em que se 

encontra a cultura nacional, seria de boa tónica recriar esse 

organismo ou qualquer outro similar desde que concorressem para a 

recuperação das tradições marcantes da santomensidade, embora 

não percam a dinâmica da modernidade. 

Esse exemplo de um passado recente pela sua valia, justifica 

bem o seu reaparecimento sobretudo no que respeita à coordenação 

dos projetos a serem implementados. 

De facto, pretendendo-se dar algum fulgor às autarquias, 

para que possam projetar e fazer revigorar a cultura nos distritos, é 

de todo conveniente que exista um órgão de Dinamização Cultural, 

dotado de quadros próprios, formados e motivados, que devem ter, 

numa primeira fase, as seguintes tarefas: 

 Formação de agentes locais, funcionários de Cultura da 

Região Autónoma e das Câmaras em vários domínios, 

nomeadamente na recolha e tratamento do Património 

Cultural Local; 

 Apoio na organização de Casas de Cultura, museus e 

bibliotecas locais, grupos de dança, exposições, etc.; 

 Apoio técnico aos grupos culturais existentes; 

 Apoio à conservação da tradição em risco de extinção; 

 Apoio à pesquisa da tradição já desaparecida mas passíveis 

de recuperação; 

 Acompanhamento das atividades 

A sua existência é indispensável uma vez que uma das suas 

funções será de ajuda a conservação, promoção e valorização do 

património cultural em S. Tomé e Príncipe. 

É um sector sobre o qual recai ampla responsabilidade pelo 

desenvolvimento da cultura nos Distritos e na Região Autónoma e, 

desde logo, do país. 
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7.5. Campanha alargada de informação e 

sensibilização 
 

Há que ser dada a atenção a uma política de comunicação e de 

informação cada vez mais atuante, mais vigorosa, capaz de atingir 

todo são Tomé e Príncipe, de Caué a Paguê, sem ignorar a forma 

prática de incluir a diáspora santomense.     

Assim, nesse âmbito, impõe-se: 

 Fazer uma mobilização para uma estreita aproximação, 

de todos os órgãos de informação (Canais televisivos, 

rádios, jornais e revistas) imprensa falada e escrita. 

Tendo a Comunicação Social nacional, ao serviço de S. 

Tomé e Príncipe, cabe-lhes a divulgação de tudo quanto 

seja inovações e criatividades que se processarem no país 

no âmbito cultural, científico e técnico, com finalidade de 

estimular atitudes semelhantes a nível nacional e servir 

de estímulo aos que se encontram fora do país; 

 Organizar um banco de dados com a finalidade de 

registar todas as inovações por áreas específicas; 

 Dar ampla divulgação aos trabalhos académicos e 

profissionais, (artísticos, literários, técnicos e científicos) 

de referência, produzidos a nível do país e no 

estrangeiro, pelos nossos conterrâneos;  

 Buscar processos viáveis para publicar as teses de 

mestrado e de doutoramento, feitos no país ou no 

estrangeiro;  

 Divulgar todas as experiências bem-sucedidas e 

descobertas feitas nos diversos domínios do saber 

(público ou privado) após a consulta prévia e permissão 

dos seus proprietários; 

 Proporcionar programas que incentivem a leitura, 

apropriação e aproveitamento do seu conteúdo;  

 Divulgar as manifestações culturais do país, 

salvaguardando as especificidades locais sobretudo 

promover ampla difusão das que se encontram em vias 

de extinção; 
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 Incentivar nas programações das rádios e televisões as 

iniciativas comunitárias locais, distritais e regionais, com 

vista à recuperação daquelas que se encontram em vias 

de extinção; 

 Ajudar a sociedade na responsabilização de conservação 

e preservação do património cultural nomeadamente os 

valores culturais tradicionais; 

 Contribuir para estimular o crescimento de iniciativas 

locais; 

  Ajudar a divulgar o intercâmbio das promoções artísticas 

e culturais das zonas urbanas e rurais ou entre as duas 

ilhas, assim como aspetos paisagísticos e ambientes 

naturais; 

 Servir de instrumento de formação de professores e os 

cidadãos em geral, fazendo entrevistas e sketches sobre o 

que seria necessário fazer para melhorar, entre outros;  

 Ser persistente nas informações com o objetivo de 

informar e formar. 

 

8. Mecanismos e fontes de financiamento 
 

De entre as causas que se apontam para o fracasso de 

programas e desenvolvimento de ações culturais destaca-se a fraca 

mobilização financeira para as atividades do sector. No entanto, 

constata-se o paradoxo de alocação de recursos avultados para a 

realização de atividades pontuais. Por outro lado, um número 

reduzido de instituições é sempre solicitado para fins de apoio e 

patrocínio de atividades esporádicas, em princípio, sem objetivos 

previamente definidos. Por essa razão, tornou-se legítimo questionar 

se uma distribuição criteriosa desses recursos em função de uma 

programação anual consistente não permitiria viabilizar um conjunto 

de atividades ao longo do ano e, assim, gerar uma rotina de 

realizações para ocupar espaços privilegiados de valorização de 

práticas culturais de interesse para o fortalecimento da unidade 

nacional e reforço da identidade santomense. 
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Para fazer face às necessidades de financiamento das 

atividades culturais, medidas seguintes são tomadas: 

 Criação de um Fundo Nacional de Desenvolvimento 

Cultural; 

 Institucionalização de uma Comissão Autónoma de 

Gestão do Fundo. 

Para melhor corresponder às necessidades de financiamento 

para a implementação da política cultural, serão considerados as 

fontes de financiamento seguintes: 

 As dotações anuais do Orçamento Geral do Estado, 

tomando como referência uma percentagem fixa (a 

estabelecer) dos orçamentos anuais; 

 As contribuições de instituições não-governamentais 

nacionais e internacionais; 

 As doações de pessoas individuais ou coletivas 

destinadas à promoção de iniciativas culturais; 

 As receitas provenientes de atividades culturais 

desenvolvidas por instituições públicas. 

 Os recursos financeiros mobilizados constituirão as 

disponibilidades do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento Cultural. 

 

9. Trunfos dessa estratégia 
 

 O reconhecimento de que a falta de uma política nacional 

assumida estará na base da desarticulação das iniciativas e 

programas culturais e da fraca participação cultural no 

processo de desenvolvimento; 

 As manifestações de vontade política a favor do 

desenvolvimento cultural como demonstrado na realização 

do Fórum Nacional da Cultura; 

 A preocupação dos santomenses com a sua cultura, 

reconhecendo que só ela os distingue dos outros povos e 

conscientes de que só através dela o povo são-tomense 

poderá afirmar-se num mundo globalizado em que as 
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culturas hegemónicas tendem a ameaçar a sobrevivência das 

culturas periféricas. 

 



Anexo 



Documento final do Fórum Nacional da Cultura 
 

Realizou-se, de 21 a 26 de Novembro de 2011, na Biblioteca 

Nacional de São Tomé, o 1º Fórum Nacional da Cultura, com o 

propósito de se debater sobre a atual situação da cultura nacional e 

encontrar, a partir deste, subsídios que permitam instituir, de forma 

estruturada, uma política nacional virada para a preservação, 

promoção e divulgação dos valores culturais nacionais. 

A cultura, como se costuma dizer, é um dos pilares 

fundamentais para o desenvolvimento de qualquer país. Atualmente, 

a grande parte de receita engajada por países desenvolvidos advém 

do sector da Cultura, através do chamado Industrialização da Cultura, 

Turismo Cultural ou outras atividades afins. Não obstante os aspetos 

acima mencionados, salienta-se também a tomada de consciência 

por parte de cada um dos indivíduos, enquanto membros duma 

comunidade, do seu verdadeiro papel de agente e transmissor de 

valores culturais, tais como as crenças, a arte, a moral, a lei, os 

costumes, os hábitos e as aptidões adquiridos desde a infância. Essa 

passagem de testemunho, de conhecimentos socioculturais, é uma 

prática milenar, de cunho oral. 

  O surgimento da escrita permitiu que alguns países fizessem 

recolha dessas memórias para o suporte escrito, para as preservar. 

Porém, em São Tomé e Príncipe, estes valores ainda não tiveram o 

seu devido tratamento, pois a transmissão desses conhecimentos é 

meramente oral, por falta de uma política cultural estruturada que 

permita aos fazedores da cultura investir as sinergias na 

identificação, tratamento e publicação de cada uma destas memórias 

que caracterizam o povo são-tomense.  

 No seu dossier datado de 17 de Outubro de 2003, Paris, 

intitulado “Convenção para a Salvaguarda do Património Cultural 

Imaterial”, a UNESCO reconhece “que os processos de globalização e 

de transformação social, a par das condições que criam para um 

diálogo renovado entre as comunidades, trazem igualmente consigo, 

à semelhança dos fenómenos de intolerância, graves ameaças de 

degradação, desaparecimento e destruição do património cultural 

imaterial, devido em particular à falta de meios de salvaguarda 

deste”. No “Artigo 2º: Definições”, nº 3, “entende-se por salvaguarda 
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as medidas que visam assegurar a viabilidade do património cultural 

imaterial, incluindo a identificação, documentação, investigação, 

preservação, proteção, promoção, valorização, transmissão – 

essencialmente pela educação formal e não formal – e revitalização 

dos diversos aspetos deste património”. De igual modo, consta da 

nota introdutória “que as comunidades, em particular as 

comunidades autóctones, os grupos e, em certos casos, os 

indivíduos, desempenham um papel importante na produção, 

salvaguarda, manutenção e recriação do património cultural 

imaterial, assim contribuindo para o enriquecimento da diversidade 

cultural e da criatividade humana”. Finalmente o “Artigo 13º: outras 

medidas de salvaguarda”, com vista a assegurar a salvaguarda, o 

desenvolvimento e a valorização do património cultural imaterial 

presente no seu território, cada Estado Parte desenvolve esforços no 

sentido de: a) adotar uma política geral orientada para a valorização 

da função do património cultural imaterial na sociedade e para a 

integração da salvaguarda desse património em programas de 

planeamento; b) designar ou criar um ou mais organismos 

competentes para a salvaguarda do património cultural imaterial 

presente no seu território; c) fomentar estudos científicos, técnicos e 

artísticos, assim como metodologias de investigação para uma eficaz 

salvaguarda do património cultural imaterial, em particular do 

património cultural imaterial em perigo”. De igual modo, uma 

reflexão deve ser feita em torno dos patrimónios materiais 

distribuídos pelo país, com vista à sua preservação. 

 Com base nisto, e tendo registado interesse por parte das 

diferentes entidades envolvidas na realização deste Primeiro Fórum 

Nacional da Cultura, mormente linguístas, historiadores, professores, 

compositores, antropólogos, médicos, juristas, profissionais afins e 

interessados, esta ação traduziu-se num exemplo impar, pelos 

resultados conseguidos. 

 Assim, após quatro dias de intenso debate sobre temas 

específicos relacionados com a cultura são-tomense, - a saber: 

 “Memória”, “Preservação e Valorização do Património 

Cultural” 

 “Cultura”, “Educação e Cidadania e Línguas Nacionais” 

 “Cultura e Desenvolvimento Institucional” e 
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 “Medicina Tradicional em São Tomé e Príncipe” 

 OS PARTICIPANTES CHEGARAM ÀS SEGUINTES CONCLUSÕES: 

1. Ao longo das sessões ficou claro que, contrariamente às 

aparências, os são-tomenses estão preocupados com a sua 

cultura, pois reconhecem que só ela os distingue dos outros 

povos. Estão conscientes de que só através dela o povo são-

tomense poderá afirmar-se num mundo globalizado em que as 

culturas hegemónicas tendem a ameaçar a sobrevivência das 

culturas periféricas.  

As discussões e reflexões incidiram sobre a necessidade de se 

definir uma política cultural nacional para o país, que possa 

efetivamente atender às necessidades da manutenção da nossa 

cultura, no sentido de disciplinar as atividades no sector da 

cultura, das artes e do entretenimento e capaz de orientar e 

ajudar os agentes culturais a autonomamente resolverem os 

problemas com que se confrontam no seu dia-a-dia. Nesse 

âmbito, achou-se imprescindível a inserção de um pacote cultural 

nos curricula escolar, já que a escola é um centro de educação e 

instrução: através da animação sociocultural e artística, ela pode 

criar e restaurar formas de relacionamento social, de interação e 

comunicação positiva, individual e em grupo. Ainda como reforço 

à identidade cultural, propõe-se a criação de casas de cultura em 

todos os distritos do país, formação de quadros ligados à área de 

museologia, criação de uma Escola das Artes Crioulas de São 

Tomé e Príncipe e, para uma maior valorização da literatura 

nacional, sugere-se que textos de autores nacionais sejam 

introduzidos nos manuais escolares. 

2. Com respeito às línguas nacionais, a não adoção de uma política 

linguística capaz de delimitar fronteiras entre a Língua 

Portuguesa e as línguas crioulas, identificar as marcas evidentes 

do português falado em São Tomé e Príncipe e divulgar o 

alfabeto unificado dos crioulos existentes nas duas ilhas, poderá 

comprometer em grande medida a sobrevivência das línguas 

maternas nacionais, por pertencerem à classe das chamadas 

“línguas minoritárias”. 

3. A falta de uma política nacional, com vista a promover a medicina 

tradicional pela criação de códigos de conduta para a prática 
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desta atividade no país, o fraco incentivo à sua aprendizagem por 

parte das camadas juvenis, bem como a não criação de 

programas de formação e qualificação para os seus praticantes 

tem desfavorecido, em largas escalas, a preservação, promoção e 

difusão desta prática secular, em São Tomé e Príncipe. 

NESTE CONTEXTO, OS PARTICIPANTES PROPÕEM: 

Sobre «Poder e Memória» «Preservação e Valorização do 

Património Cultural»  

1. Definição e inventariação rigorosa do património cultural 

nacional em estreita colaboração com as Câmaras Distritais e a 

Região Autónoma. 

2. Redefinição do papel dos museus e a sua descentralização com 

destaque para a Região Autónoma do Príncipe. 

3. Intervenção urgente nos arquivos de S. Tomé e do Príncipe, no 

sentido de se conservar e preservar os fundos existentes, 

incluindo a incorporação obrigatória de documentação relevante 

(de carácter histórico) no Arquivo Histórico de S. Tomé e 

Príncipe. 

4. Criação de centros culturais nos distritos, em estreita 

colaboração com as Câmaras Distritais. 

5. Elaboração da história geral de S. Tomé e Príncipe. 

6. Valorização da memória histórica, através da ereção de estátuas 

e monumentos de figuras exemplares e marcantes da história e 

da cultura de S. Tomé e Príncipe. 

7. Preservação de sítios históricos e locais de memória histórico-

cultural. 

8. Declaração e classificação da Fortaleza de S. Jerónimo como 

património nacional. 

9. Desenvolvimento de uma campanha de recolha da tradição oral 

são-tomense. 

10. Valorização e preservação da arquitetura colonial mormente nas 

roças, dado ao seu avançado estado de degradação. 

11. Criação de uma escola especializada de artes e música. 

12. Definição de políticas de apoio e promoção dos géneros musicais 

que identificam S. Tomé e Príncipe. 

13. Dinamização de ações com vista à criação de associações 

representativas de diferentes grupos artísticos e culturais.  
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14. Promoção das manifestações culturais em vias de extinção, com 

destaque para o Quiná. 

15. Apoio ao processo de candidatura do Txiloli na lista do 

Património Mundial Imaterial da Humanidade e diligenciar para a 

candidatura do Auto de Floripes. 

16. Criação de incentivos que permitam que os jovens se 

identifiquem com o nosso património cultural. 

17. Promoção obrigatória, na comunicação social, de manifestações 

e valores culturais são-tomenses. 

18. Aplicação da lei do depósito legal referente à entrega na 

Biblioteca Nacional e ao Arquivo Histórico de um exemplar de 

todas as publicações saídas sobre o país. 

19. Definição de estratégias para angariação de recursos, 

nomeadamente, financeiros para apoio às políticas culturais. 

20. Inventariação, recuperação e preservação do património 

gastronómico nacional.  

21. Recuperação e preservação da indumentária tradicional são-

tomense.  

22. Inclusão das línguas nacionais nos pacotes turísticos. 

Relativamente à “Cultura, Educação e Cidadania e Línguas 

Nacionais”, recomendou-se o seguinte: 

1. Criação de ateliês de animação sociocultural nas escolas. 

2. Introdução, nos programas curriculares, do ensino das artes e 

manifestações culturais nacionais. 

3. Promoção ao surgimento/criação de instituições vocacionadas 

para a investigação, estudo e promoção da cultura nacional. 

4. Motivação, apoio e financiamento dos investigadores nacionais 

nas diversas áreas da cultura. 

5. Formação, com carácter prioritário, de quadros técnicos nas 

diversas áreas de especialização da cultura.  

6. Promoção de políticas de aproximação e envolvimento da família 

à escola. 

7. Inclusão da dimensão cultural na formação de professores. 

8. Coordenação sectorial (cultura e comunicação social) visando a 

divulgação, promoção e defesa dos direitos culturais. 

9. Sensibilização e envolvimento das anteriores gerações na 

definição de estratégias de defesa e preservação dos valores 

culturais nacionais. 
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10. Estudo e divulgação dos autores/criadores nacionais, bem como 

a defesa e proteção dos seus interesses e direitos. 

11. Institucionalização do Fórum Nacional da Cultura. 

12. Oficialização do ALUSTP – Alfabeto Unificado para a Ortografia 

das Línguas Autóctones de São Tomé e Príncipe. 

13. Oficialização do estatuto das línguas autóctones de São Tomé e 

Príncipe. 

14. Criação de um Departamento para a promoção das línguas 

autóctones de São Tomé e Príncipe. 

No que se relaciona com a “Cultura e Desenvolvimento 

Institucional” e “Medicina Tradicional em São Tomé e Príncipe” 

propôs-se os seguintes pontos: 

I. No âmbito Institucional 

1. Criação de uma Secretaria de Estado da Cultura. 

2. Formação de quadro no domínio da Cultura. 

3. Atenção especial à Comunicação Social e o turismo que podem 

conviver numa só instituição. 

4. Declaração de um mês da Cultura, que culmine com o dia que 

seria o Dia Nacional da Cultura. 

5. Descentralização da Cultura, criando casa da Cultura sob a 

responsabilidade das Câmaras Distritais e Regional. 

6. Definição de uma política de utilização de passaporte para a 

circulação dos artistas. 

7. Incentivação à produção da lei do Mecenato. 

8. Institucionalização do Gabinete de apoio ao Direito de Autor; 

9. Recuperação e preservação dos arquivos sonoros da Rádio 

Nacional. 

10. Construção de novas estátuas relacionadas com a nossa História, 

incluindo as dos cantores nacionais mais antigos. 

11. Inclusão da questão das línguas no recenseamento da população 

pelo Instituto Nacional de Estatística. 

12. Criação de Ateliês artísticos nas escolas e patrociná-los. 

 

II. No âmbito Económico 

1. Criação de um fundo de apoio Cultural. 

2. Criação de um museu de Arte Contemporânea ou de arte Sacra e 

de Escravatura. 
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3. Formação de promotores culturais 

4. Incentivação e promoção da Cultura de trabalho, 

empreendedorismo e de poupança. 

5. Criação de uma casa para o teatro e música. 

6. Assunção, por parte da Direção Geral da Cultura, do 

agenciamento dos artistas e fazedores da cultura. 

 

III. No âmbito da Medicina Tradicional 

1. Promoção e uma melhor interligação entre a medicina tradicional 

e científica de modo a aproveitar as potencialidades da nossa 

flora para o desenvolvimento. 

2. Formação de técnicos e criação laboratórios no âmbito da 

medicina tradicional. 

São Tomé, 26 de Novembro de 2011 


