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ARQUIPÉLAGO DE CABO VERDE. 
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RESUMO: É trabalhando em um intervalo micropolítico, que o movimento intercultural 
IDENTIDADES, nascido em Porto, Portugal, se manifesta. A partir de Porto ele se relaciona 
com Moçambique, Cabo Verde e Conceição das Crioulas, comunidade quilombola no 
Nordeste do Brasil. É de sua atuação em Cabo Verde e de nossa experiência enquanto 
historiadora de arte e membro do grupo que trata o presente texto. A utopia cabo-verdiana, 
um dos produtos artísticos do grupo, serve de ponto de partida para uma História da Arte 
que se afasta da cronologia e da concepção ocidental de obra de arte. 
 
Palavras Chave: Movimento Intercultural Identidades; Historia da Arte; Cabo Verde. 
 
 
ABSTRACT : It is working on a micropolitical range that the intercultural movement 
IDENTITIES, born in Porto, Portugal, manifests itself. From Porto it relates to Moçambique, 
Cabo Verde and Conceiçao das Crioulas, a quilombola community in northeastern Brazil. It 
is from its role in Cabo Verde and our experience as an art historian and member of the 
group that the present text is about. The Cape Verdean utopia, one of the artistic products of 
the group serves as a starting point for a History of Art that departs from chronology and the 
Western conception of art work. 
 
Kee Words: Intercultural Identity movement; History of Art; Cabo Verde 

 
 
 

La subversion la plus profonde  ne consiste  forcément pas a dire ce qui choque 
l’opinion,la loi, la police,mais à inventer un discours paradoxal 1 

 
 
Girando em torno do real 

Observamos, hoje, inclusive no universo dos países industrializados, um conjunto 

convergente de fenômenos comuns: aumento do desemprego, precarização do 

trabalho e dificuldades no que diz respeito aos sistemas de cobertura dos riscos 

sociais. Essa condição de desintegração social gera um aumento no número de 

pessoas socialmente isoladas, degradação dos modos de vida e, principalmente, 

uma exclusão social que se agrava cada vez mais contundentemente.  

Não se trata só de pobreza e é importante refletir sobre isto. Robert Castel (2000, 

p.25) é um dos teóricos que nos esclarece de como “a exclusão não consiste 

unicamente na pobreza, pois existe uma pobreza integrada. Também não é só 

subordinação social, pois esta pode proporcionar lutas e formas de organização”. 



 
 

219 
 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

Para ele trata-se da fragilização das formas tradicionais de socialização que 

conduzem ao isolamento social. Então, “ser excluído significa encontrar-se 

simultaneamente fora da ordem do trabalho e fora das redes concretas de 

solidariedade”. 

Para Christian Marazzi (2000, p. 43) “o novo pauperismo é a expressão da diferença 

de medida entre a distribuição dos recursos e a cidadania”. Já Zygmunt Bauman 

estabelece uma distinção na forma de tratar os excluídos, esses novos pobres, que 

ele denomina de “estranhos”, em um espaço de tempo histórico relativamente 

recente. Diz ele que: 

A diferença essencial entre as modalidades socialmente produzidas 
de estranhos modernos e pós-modernos é que, enquanto os 
estranhos modernos eram submetidos à marca do gado da 
aniquilação, e serviam como marcas divisórias para a fronteira em 
progressão da ordem a ser constituída, os pós-modernos, alegre ou 
relutantemente, mas por consenso unânime ou por resignação, estão 
aqui para ficar. (BAUMAN Zygmunt, 1998, p.43), 

Ou seja: os que antes eram objetos de estigmas e aniquilações são, hoje, marginais 

úteis ao sistema, quase que fabricados para tanto, na medida em que se constituem 

num exemplo para quem foge às regras e adequações econômicas que 

estabelecem a vida contemporânea. Mantidos a parte por um capital que não tem 

pretensões assistencialistas em relação ao bem estar social e que estabelece que o 

seu custo - benefício não interessa a uma sociedade onde os deuses são 

simbolizados pelo consumo e pelo espetáculo. 

Esses tempos de pobreza e de marginalização, entretanto, podem corresponder 

menos a um estado do que a um processo. Nele, estático, os indivíduos perdem, 

progressivamente, a sua dignidade. O sentimento de ser inútil para o mundo leva 

então a uma ruptura com a sociedade em geral e consigo mesmo. Bauman (1998, p. 

12) reforça: “o liberalismo reduz-se hoje ao mero credo de que não há alternativa. Se 

quiser descobrir quais são as raízes da crescente apatia politica, também não 

precisa procurar muito. Esta política louva e promove o conformismo”. 

Nesta sociedade onde o grande mito é a ideia de um desenvolvimento desenfreado 

vive-se sob a ditadura de uma mídia que condiciona o comportamento com o 
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objetivo de promover produtos. Através dela se processa toda uma transformação 

de modos de vida, gostos e comportamentos. Trata-se de uma máquina de 

uniformização capaz de produzir uma "felicidade conformista", materialista e 

mercantil. Esta capacidade midiática de criar, em grande escala, segundo Lipovetsky 

(2004) gera fenômenos comportamentais e de emoções similares. Criamos uma 

hidra de incontáveis cabeças vorazes e ficamos a sua mercê, desnorteados, a 

procura de uma espada que nos possibilite cortá-las ou, pelo menos, atordoar 

momentaneamente o monstro que construímos. 

Mas, qual a alternativa para a destruição deste mito aqui utilizado no sentido 

metafórico? Diz Michel Maffesoli (2005), no prefácio de seu livro Eloge de la raison 

sensible, que “no momento em que a mercantilização parece se impor” é necessário 

“ a audácia de um pensamento meditativo no lugar de um calculador”. Portanto, 

nestes momentos de crise, de sobrevivência de uma razão que nos trás a barbárie – 

no mau sentido do termo - pensar diverso, investir no sensível, pode fazer toda a 

diferença. E a arte como passaporte para a recuperação desta sensibilidade pode 

penetrar nas fissuras do real numa relação íntima com uma nova forma de 

esperança que pode gerar uma utopia com características específicas para os 

tempos que vivemos. 

Jacques Rancière (2005, p. 26) nos diz que é a partir “do recorte sensível do 

comum, da comunidade, das formas de sua visibilidade e de sua disposição, que se 

coloca a questão da relação estética/politica”. Esse olhar priorizaria a noção de 

envolvimento em relação ao desenvolvimento.  

Vitalidade, como filosofia da vida, é esse o caminho a seguir segundo Maffesolli 

(2010). Um caminho ligado à priorização da vida onde novas formas do fazer 

artístico apontariam caminhos. Paul Ardenne (2002, p.39) denomina essa nova 

forma de fazer arte de “arte contextual”, uma relação estreita entre artista & 

sociedade. Para ele (2002,p. 41) “la première raison de l’art coxtextuel relève  d’un 

désir social:intensifier la présence  de l’artiste à la réalité collective »2.Uma nova 

gênese.Uma esperança. 
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Esse envolvimento arte/política, hoje, corresponde à iniciativa de alguns artistas que 

mergulham no campo ampliado da criatividade humana onde este caráter político é 

relacionado ao fato de uma interação do trabalho artístico com a vida. O trabalho da 

arte, nas suas novas formas, ultrapassou a antiga produção de objetos destinados a 

serem vistos. 

Se esta é a proposta de grupos de artista na contemporaneidade faz-se necessária 

uma nova forma de registra-la. É necessário, em nossa contemporaneidade 

fragmentada, desenvolver uma nova leitura do mundo, outra concepção de história, 

inclusive a da arte. Para melhor compreendermos as numerosas e diversificadas 

culturas que se cruzam dentro do universo midiático contemporâneo torna-se vital 

fazer uma leitura mais aprofundada da relação arte e vida, do social, conduzindo 

assim a pesquisa histórica em sintonia com os esquemas operacionais da 

antropologia, sociologia e de outras ciências humanas. Afinal, em tempo de 

transformações torna-se vital encontrar meios, os menos falsos possíveis que 

funcionem como espadas para tentar atordoar a hidra que nos ameaça a cada 

amanhecer. 

Sobre o movimento Intercultural IDENTIDADES 

É trabalhando em um intervalo micropolítico, que o movimento intercultural 

IDENTIDADES, nascido em Porto, Portugal, se manifesta.  

Trata-se de um movimento artístico, atuante desde os anos 90, mais precisamente 

concebido em 1996, que participa dos conflitos da era pós-colonial tendo como 

objetivo as relações culturais diretas em vários espaços geográficos do planeta de 

histórico colonial português. Atuando em comunidades situadas em três espaços 

geograficamente distintos e com características especificas, ele, o movimento, 

mobiliza artistas, professores e estudantes de arte que, fora do seu espaço de 

conforto buscam, através da reflexão partilhada, interagir nestes três espaços 

sociais.  

A partir de Porto, como já foi dito anteriormente, ele se relaciona com Moçambique, 

Cabo Verde e Conceição das Crioulas, comunidade quilombola no Nordeste do 

Brasil. É dele que vamos falar. Mais precisamente de sua atuação em Cabo Verde e 
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de nossa experiência enquanto historiadora de arte e membro do grupo. É este 

movimento, que queremos registrar, apesar de ser um em meio vários que a pós-

modernidade, de características dionisíacas, provoca. Ele nos serve de referência 

para o registro das novas formas do fazer artístico: a história de um grupo de artistas 

que busca o “outro” da tribo através das emoções, das paixões, experimentadas e 

vividas em comum e se enriquece com a experiência dos sentidos. De todos os 

sentidos, dos sentidos de todos.  

A história de um movimento que ora contabiliza dezessete anos de atividades, e que 

tem por intenção, nas palavras de um de seus fundadores Jose Carlos de Paiva e 

Silva (2009, p. 57): “promover este movimento intercultural enquanto espaço de 

partilhas múltiplas que possibilitasse a cada um dos seus membros (em si) absorver 

as experiências vividas e entender os acontecimentos”. Para ele (2009, p. 57) “trata-

se de dirigir os esforços colectivos de modo a que cada um dos intervenientes possa 

incorporar o vivido no seu repertório cultural e saborear uma maior consciência de si 

próprio perante um universo de conhecimento alargado a culturas que lhe são 

distantes”. 

De como flanar por Mindelo e tirar o olhar da teoria para a práxis. 

A cidade se espalha, desordenada, entre as montanhas e o mar. Nenhuma unidade 

arquitetônica. Apenas as cores tornando-se mais fortes, cada vez mais fortes, 

quando nos aproximamos das periferias. Nesse ponto elas, as periferias de Mindelo, 

assemelham-se às das nossas cidades do Nordeste do Brasil, onde nasci. Lá, como 

aqui, as cores e os elementos arquitetônicos e de revestimento não se enquadram 

no padrão da arquitetura em voga. Não se curvam às modernidades ou pós-

modernidades: são livres de modelos e/ou modismos (fig. 1)  
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Fig. 1. Cabo Verde. Mindelo. 2013. Foto Madalena Zaccara 

Do porto ao centro mistura-se uma tipologia arquitetural que reúne palacetes 

coloniais e edificações sem formas reconhecíveis na história da arquitetura. 

Ocupações nascidas da necessidade e da topografia. A posse da terra no 

arquipélago continua, até nossos dias, pouco exigente em relação a convenções 

legais. Pode-se escolher um lote em um local ermo e construir como se lhe aprouver 

e ficar por ali escutando o barulho das ondas nos rochedos das encostas. 

Se não existe unidade arquitetônica, tampouco existe uniformidade na língua falada 

nessas ilhas de formação vulcânica que não são tão verdes como seu nome. Entre o 

português do colonizador, falado com sotaque próprio, e o crioulo - nascido da 

mistura das várias línguas africanas que aí estabeleceram contato com a linguagem 

do dominador- esta comunidade se tornou tão culturalmente diversificada que não 

adotou nenhuma das línguas. Misturou os sons que hoje escutamos quando 

andamos, vagarosamente, pelas ruas imitando o andar nativo cheio de um ritmo e 

despreocupação particulares. 

Do mar azul, de um azul de múltiplas nuances, nos espreitam pedras e navios. Eles, 

os navios, parecem nos lembrar das origens da ocupação do arquipélago: 

entreposto comercial de escravos cujo primeiro modelo de povoamento foi, como no 

Brasil, o de capitania hereditária. É possível que a descoberta das ilhas deva-se ao 

acaso. De acordo com Antônio Leão C. e Silva (1995. P. 15): “Na torna-viagem da 

Guiné ou mesmo do contorno do cabo fronteiro, na rota do sul, alguns navegadores 

terão sido obrigados a desviar-se para o poente, onde a possibilidade de visualizar 
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as ilhas era grande”. Acaso muito semelhante à história oficial da descoberta da Ilha 

de Vera Cruz, depois terra de Santa Cruz e finalmente Brasil. 

Mindelo é um microcosmo social cuja maior riqueza é a diversidade. Mercedes e 

bicicletas se misturam nas ruas com as pessoas, enfrentando os fortes ventos desta 

época do ano. Procuro ver, além de olhar, esta sociedade de formação crioula, 

derivada da miscigenação de europeus e africanos - sob a nítida hegemonia dos 

primeiros - que se apresenta para mim então. Não, não se trata de um somatório de 

duas culturas, convivendo lado a lado, mas sim, de um terceiro produto, totalmente 

novo, resultante de um intercâmbio que começou há quinhentos anos.  

Como característica principal, a primeira vista, a cidade é lenta. Tem um ritmo 

próprio em relação à maioria dos outros aglomerados urbanos contemporâneos. 

Essa marcação de tempo particular, o riso fácil de sua população, a afabilidade das 

pessoas que encontro em suas ruas junto à lentidão do seu caminhar e do seu fazer 

me fazem sentir em casa, no Nordeste do Brasil, em suas pequenas cidades. Esse 

conjunto idiossincrático é a morabeza 3 essa palavra que define tão bem as relações 

humanas em Cabo Verde. 

As informações teóricas que obtenho sobre essa cultura da qual me aproximo falam 

de uma parte tradicional da estrutura social de Cabo Verde que entrevejo nas ruas 

que também me lembra de meu país natal de tantos contrastes, o Brasil. Trata-se do 

badio, historicamente o homem livre e não proprietário. Pobre, ocupado com uma 

economia de subsistência rudimentar, mas que resiste, atavicamente, a se tornar 

assalariado das grandes herdades do passado ou das empresas do presente. Um 

resistente e, da sua maneira, um lutador. 

Esse badio parece ter migrado, no tempo, para as zonas urbanas da 

contemporaneidade, ri simpático, e passa gingando, aparentemente preguiçoso, ao 

sol de Mindelo (fig. 2). Ele é aquele que recusou à condição de escravo e ao 

controle das instituições dominantes. Historicamente deve ter vindo dos isolats - 

comunidades autônomas de escravos libertos no interior do país que se 

assemelham aos quilombos 4 brasileiros.  Hoje, ele, o badio, poderia ser 
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considerado, dentro do contexto urbano, como semelhante ao nosso malandro 

brasileiro.  

 

Fig. 2. Mindelo. Foto Madalena Zaccara, 2014. 

O governador Antônio Pusich, de acordo com Antônio Leão C. e Silva (1995, p.71), 

no seu relato sobre as ilhas de Cabo Verde, no início do século XIX, já definia o 

badio como “povos que vivem sem disciplina, sem sujeição e sem educação 

alguma”. Porem, graças a essa “não sujeição”, perpetuaram-se alguns valores 

africanos sobreviventes da fusão cultural e do condicionamento da religião católica 

que até hoje compete com outras crenças e costumes sociais que compõem 

também este tecido cultural tais como: bruxarias, feitiçarias, lugares mal-

assombrados, maldições, medos, contratos com o demónio, pragas e promessas, 

orações de defesas, insígnias e pequenos objetos de proteção, remédios 

tradicionais, sonhos e maus olhados, curas realizadas pelos curandeiros, etc. 

Trata-se de uma maneira própria de viver, uma identidade que o afasta da corrida 

contemporânea para o consumo. A sua marginalidade era - e talvez ainda seja - um 

ato de resistência social e cultural em relação à antiga escravatura, ao posterior 

trabalho assalariado e a doutrina cristã que sempre chegou junto com os 

colonizadores e que continua a dar a Cezar o que é e o que não é dele.  

Cheio de ritmo, como todo o povo cabo-verdiano, que é conhecido por sua 

musicalidade bem expressa por manifestações populares como a Kizomba, o 

Funaná, a Coladeira e o Batuque ele, o badio, não se furta de manifestações como o 

Carnaval de Mindelo, que apenas entrevi nas prévias e nos blocos onde todos se 
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tingem de carvão e simbolizam embates ancestrais entre guerreiros e animais. São 

as Mandingas que apresentam uma coreografia onde elementos de pajelança se 

misturam a performances guerreiras e onde os foliões de lança em riste atacam 

animais ou entidades imaginárias. (fig. 3) 

 

Fig. 3. Mandinga. Cabo Verde. Fonte  

ww.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.cabo-verde-

foto.com%2Fimages%2Fstamped%2FD_2008_02050028a.jpg&imgrefurl=http%3A% 

É importante destacar, no contexto contemporâneo de Cabo Verde, o significado da 

pessoa de Leão Lopes. Ele nasceu em Santa Antão, uma das ilhas do arquipélago, 

em 1948. Doutorado pela Universidade de Rennes II, França, e diplomado em 

pintura pela Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa, é membro fundador do 

Instituto Universitário de Arte, Tecnologia e Cultura (M_EIA), onde desempenha as 

funções de reitor. Tem desenvolvido, ao longo dos anos, uma intensa atividade nos 

domínios da criação artística que passam pela literatura, pelas artes plásticas, 

design e cinema. Desempenhou ainda os cargos de Deputado Nacional e de 

Ministro da Cultura. Encontrava-me todas as manhãs com ele andando pelas ruas 

de Mindelo, de jeans e camisa aberta ao peito. Um ilhéu entre tantos outros. Mas um 

ilhéu que faz a diferença. 

É fácil se adaptar ao ritmo das ilhas. Para isso, é andar pelas ruas, conversar, comer 

a Cachupa - que é um prato que faz parte do dia a dia de Cabo Verde e que pode 
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ser rica (elaborada com vários tipos de carne e grãos), ou pobre (feita apenas com 

peixe) - beber o grogue que é uma aguardente produzida a partir da fermentação da 

cana-de-açúcar e desativar os relógios, ou, pelo menos, não olhar tanto para eles. 

Olhar o horizonte de Porto Grande, cujas águas profundas recebem navios de todas 

as nacionalidades, e tomar uma cervejinha devagar, no ritmo local. Em conjunto, 

isso pode ser uma experiência quase transcendental. 

A Escola Internacional de Arte M_EIA, MINDELO. 

Nascida a partir de uma ação da ONG — Atelier Mar, realização de Leão Lopes, que 

já conta com 29 anos de intervenções no processo de desenvolvimento do 

arquipélago, a escola funciona ate o presente formando cabo-verdianos no princípio 

de que a cultura e o desenvolvimento se condicionam mutuamente. Segundo Jose 

Carlos de Paiva, (2009, p.114), fundador do grupo intercultural IDENTIDADES, “a 

M_EIA assume a arte como plenitude humana, a cultura como pressuposto de 

qualidade de vida, valorização pessoal e social”.  

A arte, de acordo com Nicolas Bourriaud (2009, p.31), “visa conferir forma e peso 

aos mais invisíveis processos” e cabe aos artistas devolver “concretude ao que se 

furta à nossa vida”. A partir deste conceito o criador pode romper a lógica da 

sociedade do espetáculo neoliberal e tentar reconstruir o mundo como uma 

experiência a ser realmente vivida. A educação através da arte recupera a 

sensibilidade e propõe novos percursos para além do condicionamento da 

reprodução de ideias impostas pelo mercado e, consequentemente, pelo consumo. 

O Ministério da Educação do governo de Cabo Verde reconheceu a Escola 

Internacional de Arte M_EIA e legitimou a sua formação em nível superior. A 

instituição, apoiada pelo Estado cabo-verdiano, é ligada internacionalmente a uma 

rede de universidades onde se inclui a Faculdade de Belas Artes da Universidade de 

Porto que, por sua vez, sedia o movimento intercultural IDENTIDADES através da 

ação de seus professores e alunos. Sua existência implica em um espaço educativo 

que se relaciona intrinsecamente com o espaço cultural local partindo do principio de 

que cultura e desenvolvimento caminham juntos. 
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Para Jose Carlos de Paiva, (2009, p. 115), “Os cursos habilitam os que buscam 

conhecimentos pedagógico-artísticos, preocupados em estimular a capacidade 

humana de criar, numa perspectiva interdisciplinar que qualifica actualiza e integra, e 

permite-lhes adquirir instrumentos para uma maior participação, com ética e 

cidadania, em questões sociais, políticas, artísticas e culturais do contexto em que 

estão inseridos.”  

Neste reconhecimento do território físico e humano de Cabo Verde atuamos como 

professor (fig. 4) passando informações sobre Historia da Arte Brasileira para os 

alunos da M_EIA (fig. 3) e fomos observar de perto as iniciativas do Ateliê Mar, na 

ilha de Santo Antão. Conosco estava o seu criador, Leão Lopes. Lá tomamos 

contato com as propostas do ateliê: o Projeto de Desenvolvimento Comunitário de 

Lajedos, a Escola comunitária de Lajedos, a introdução ao turismo rural solidário, o 

sitio museológico e a preservação de um engenho histórico entre outras iniciativas. 

Micro utopias que tentam afastar a indiferença e o medo e buscar uma saída para a 

injustiça social.  

 

Fig. 4. Palestra sobre História da Arte no Brasil ministrada pela prof.ªDra. Madalena Zaccara. Foto 

Dori Nigro. 2014.  

Reconhecido como ONG em 1987 o Atelier Mar vem, desde esta data, atuando em 

programas de desenvolvimento local. Em impresso esclarecedor de suas atividades 

tomamos conhecimento que ele assegura o funcionamento de um centro de 

animação cultural e tecnologia em Lajedos, Santo Antão, com programas no setor 

da educação básica, produção de materiais de construção civil com base nos 

recursos geológicos locais. Atua também na transformação de alimentos visando 
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melhorar a realidade de uma camada da população. Em São Vicente, a organização 

se envolve com o funcionamento de duas comunidades piscatórias, São Pedro e 

Salamansa e atua também no Calhau e na periferia do Mindelo. 

Arte e politica na construção de uma utopia 

É nesse universo, juntamente como nos já citados espaços sociais de Moçambique 

e de Conceição das Crioulas, que o movimento intercultural IDENTIDADES busca 

respostas e corre atrás de sua utopia. Seu propósito parece encontrar eco nas 

palavras de Bourriaud (2009, p. 61), uma vez que ele “nasce da observação do 

presente e de uma reflexão sobre o destino da atividade artística”.  

Esse postular as relações humanas como obra de arte não encontra precedente na 

História da Arte. Esse novo historiar só poderia funcionar em um sistema portador de 

uma historicidade especifica que se situaria num campo de produção material e 

ideologicamente muito mais vasto do que aquele que se limita à história dos estilos 

ou das formas. 

O fato é que nem a matéria prima, nem o espaço, nem o discurso são, desde, 

principalmente, a segunda metade do século XX, o que sempre foram. É de se 

esperar que essas mudanças transformassem a História da Arte uma vez que elas 

acabaram por modificar a própria noção de arte. Neste contexto insere-se a 

afirmação de Adorno (1982, p. 11) “tornou-se manifesto que tudo o que diz respeito 

a arte deixou de ser evidente, tanto em si mesma como na sua relação ao todo”. A 

História da Arte deixou de centrar-se então apenas na cronologia estilística ocidental 

e a voltar-se para outras formas de expressão artística bem como para aquilo que 

em cada cultura ou por cada criador é considerado como arte.  

Historiar, portanto, um grupo de artistas que considera a sua relação com 

comunidades situadas em territórios de colonização lusa como obra de arte se apoia 

nas palavras de Damisch (apud MONTEIRO Paulo Filipe, 1996, p. 197): “um objeto 

de arte é por definição, um objeto definido como tal por um determinado grupo”.  

O conceito do grupo IDENTIDADES do fazer arte está ligado à ideia de tomar 

comunidades como campo/material para uma proposta artística onde a educação 
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estabelece uma relação visceral entre arte e politica na medida em que visa uma 

desconstrução da subalternidade. O grupo define, portanto, sua ação como objeto 

de arte. 

A utopia cabo-verdiana, um dos produtos artísticos do grupo IDENTIDADES, seria 

uma “aposta” em um (re) equacionamento do mundo da arte, depois da perca da fé 

nestas utopias, feito com um pé no Kronus e outro no kairos. A linguagem artística 

voltando, ironicamente, a englobar o ideal moderno da fusão mundo, arte e vida. 

A experiência em Cabo Verde reconcilia arte e sociedade para seus participantes, 

onde me incluo, buscando criar um campo estético não contemplado pela narrativa 

oficial do poder. A arte é uma forma de resistência e por isso mesmo traria em si 

uma proposta utópica. Afinal, as estratégias artísticas podem abrigar o sonho de 

uma liberdade das servidões. O grupo intercultural IDENTIDADES, fazendo e 

ensinando arte, contribui para a lenta construção dessa utopia nos corações e 

mentes das terras de Cabo Verde. 

 
NOTAS 
 
1. Michel Maffesoli. Éloge de la raison sensible.Paris : La table ronde. 2005.P. 15. 

2. A primeira razão da arte contextual revela um desejo social : intensificar a presença do artista na realidade 
coletiva. (Tradução do autor) 

3. Morabeza é a qualidade de quem é amável, delicado, gentil. "morabeza", in Dicionário Priberam da Língua 
Portuguesa [on line], 2008-2013, http://www.priberam.pt/dlpo/morabeza [consultado em 18-04-2014]. 

4. Quilombo era um agrupamento de negros fugidos, que passasse de cinco indivíduos, ainda que eles não 
tivessem ranchos levantados. Refúgio dos escravos africanos e afrodescendentes no Brasil onde abrigava 
também minorias indígenas e brancas 
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