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A memória 
do legado 
colonial 
não vai ter 
sossego

S
e depender de Ângela Fer-

reira (Maputo, 1958), os ar-

quivos e a memória do le-

gado colonial e pós-colonial 

não vão ter sossego. Aliás, 

o adormecimento dos ar-

quivos e as leituras unívocas da his-

tória são tendências que esta artista 

plástica anda a tentar evitar desde 

que começou a expor no princípio 

da década de 1990. Na primeira edi-

ção do Novo Banco Photo, depois 

da hecatombe que atirou por terra 

o nome BES, Ângela Ferreira foi no-

meada finalista pela exposição In-

dépendance Cha Cha, apresentada 

em 2014 na galeria Lumiar Cité, em 

Lisboa, instalação que juntava for-

mas escultóricas reminiscentes da 

arquitectura colonial do centro de 

Lubumbashi (RD Congo) e dois ví-

deos.

Para a exposição no Museu Colec-

ção Berardo que serviu de base pa-

ra a decisão do júri de premiação, e 

que lhe valeu o Novo Banco Photo 

2015, Ângela Ferreira regressou ao 

colonialismo português, desta vez 

por via da arquitectura e da obra 

etnográfica de Jorge Dias e da sua 

mulher, Margot Dias, ambos antro-

pólogos, cujo trabalho sobre o povo 

Maconde de Moçambique lhes trou-

xe reconhecimento internacional 

nas décadas de 1960 e 1970. Em A 

Tendency to Forget (até 11 de Outu-

bro), por um lado a artista incita-nos 

a questionar a vizinhança, em Lis-

boa, do Museu Nacional de Etnolo-

gia com o edifício onde, até ao 25 de 

Abril, funcionava o Ministério do 

Ultramar (actual sede do Ministério 

da Defesa), ao qual Salazar dava a 

Ângela Ferreira não larga o passado. 
A Tendency to Forget — a exposição 
que lhe valeu o Novo Banco Photo 
2015 — regressa à iconografi a, à 
arquitectura e à academia para 
questionar o legado colonial e pós-
colonial português.

Sérgio B. Gomes

maior relevância. Dentro de uma 

escultura/instalação que recria a 

arquitectura tardo-modernista do 

edifício altaneiro do Restelo, vemos 

excertos das recolhas videográficas 

de Margot Dias e excertos da com-

pilação Moçambique. No Outro Lado 

do Tempo (Luís Beja, 1996), uma re-

colha videográfica num tom marca-

damente saudosista. Para Ângela 

Ferreira, a obra do casal Dias não 

era totalmente “apolítica” e precisa 

de ser relida para que se possam in-

terpretar as ligações entre ciência e 

política, ou seja entre a academia e 

o Estado Novo. O prémio, com um 

valor pecuniário de 40 mil euros, 

foi atribuído por unanimidade. Con-

versa durante um fim de tarde com 

o céu a ficar cor de chumbo, en-

quanto o gongo tocava para o início 

da próxima sessão.

É a vencedora de um prémio 

novo e velho ao mesmo tempo, 

o Novo Banco Photo (ex-BES 

Photo). Conhecia as regras com 

que era atribuído?

Não conhecia muito bem. Tinha 

acompanhado algumas edições, es-

pecialmente quando havia fotógra-

fos amigos nomeados, como o Au-

gusto Alves da Silva ou o Daniel 

Blaufuks. E mais recentemente com 

artistas que também trabalham no 

campo do pós-colonial, como o Ki-

luanji Kia Henda ou o Mauro Pinto. 

Acompanhava o prémio, mas de lon-

ge. Na verdade, não estava nada à 

espera de ser nomeada.

Foi uma surpresa?

Foi uma completa surpresa.

Com que sentimento recebeu es-

sa nomeação?

Com medo. Os prémios têm uma coi-

sa fantástica: são um apoio enorme 

a um artista, ajuda ao reconhecimen-

to. E este prémio é muito generoso, 

porque os artistas são convidados a 

fazer obras novas, mas têm apoio 

financeiro para as executarem. A par-

ticipação já é um prémio. E nesse 

sentido promove a produção. Mas 

depois, os prémios têm sempre um 

lado competitivo, aspecto que não é 

tão agradável. Fazemos a obra, faze-

mos a exposição, é tudo fantástico, 

mas depois acaba a diplomacia e co-

meça a competição.

Que lugar tem a fotografia na 

sua expressão plástica?

Uso a fotografia de uma maneira 

muito específica. Que também tem 

um ponto de partida documental. 

Documento algo para trazê-lo para 

o discurso conceptual que estou a 

construir acerca de outras coisas.

A Tendency to Forget coloca-

nos perante a proximidade 

de dois edifícios ligados ao 

passado colonial português. 

Porque quis mostrar-nos essa 

vizinhança?

Há já muitos anos que o edifício do 

antigo Ministério do Ultramar me 

suscita curiosidade pela sua impo-

nência, pelo seu simbolismo — nasci 

em Moçambique, sou africana, tenho 

um passaporte sul-africano e outro 

português - e ainda me lembro, quan-

do os meus pais vinham a Portugal e 

tinham sempre assuntos para tratar 

no Ministério do Ultramar. É um edi-

fício curioso. Tem um modernis-

“Não estou 
à procura de 
culpabilidades. 
O interessante é 
tentar reconstituir 
as falhas e erros 
que foram 
cometidos”
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mo fascista, pesado, monumental, 

mas depois tem um lado sexy, mais 

estranho, com aquela curva numa 

das fachadas. É esquizofrénico. Por 

um lado é muito durão, e por outro 

bastante sensual. Está no meu ima-

ginário desde há muito tempo. O 

Museu de Etnologia é mais uma cons-

trução que surge na onda da ideia do 

projecto colonial, que tratava de 

construir grandes monumentos para 

os seus interesses. Mas foi só recen-

temente que me apercebi de uma 

relação. Passei algum tempo no Mu-

seu de Etnologia, conheço as colec-

ções e apercebi-me das dificuldades 

da Etnologia para se adaptar à histó-

ria do colonialismo e ao facto de, de 

certa maneira, representar o conten-

tor de artefactos oriundos desse tem-

po. Há três ou quatro anos reparei 

especialmente na relação desses dois 

edifícios quando andava a fazer in-

vestigação sobre etnografia em Mo-

çambique. Soube que estavam em 

depósito nesse museu filmes feitos 

em Moçambique, particularmente 

aqueles a que faço referência neste 

trabalho e que são feitos por Margot 

Dias. Vi os filmes, comecei a pensar 

sobre o assunto e naturalmente a li-

gação entre os dois edifícios começa 

a nascer. Como sou viciada na leitu-

ra dos edifícios, dei por mim mais 

uma vez no Museu de Etnologia a 

fazer perguntas. Porque estão aqui? 

Porque estão aqui os dois? Por coin-

cidência, descobri um livro editado 

pela professora Manuela Ribeiro San-

ches que se chama Portugal não É Um 

País Pequeno, que é uma primeira 

compilação de textos de história co-

lonial e atitudes pós-coloniais. É uma 

tentativa de trazer para o discurso 

português textos de autores como 

Homi Bhabha, Edward Said, textos 

axiomáticos do discurso pós-colonial 

que não estavam traduzidos. Nesse 

livro, há um texto interessante de um 

etnógrafo americano, Harry G. West, 

que se chama Invertendo a bossa do 

camelo — Jorge Dias, Margot Dias, o 

seu tradutor e eu. Aí ele explica que 

quando estava a fazer investigação 

no Niassa, no Norte de Moçambique, 

e de cada vez que se aproximava das 

pessoas como etnógrafo para fazer 

entrevistas era sempre confrontado 

com a memória da presença, há 40 

anos, do casal Dias. Depois dos seus 

estudos em Moçambique, West veio 

a Lisboa para saber mais sobre Jorge 

Dias e Margot Dias. Ainda entrevistou 

a Margot — o Jorge morreu nos anos 

1973 — e escreveu um texto muito 

bonito sobre o projecto dos Dias em 

Moçambique, os filmes, e a forma 

como o projecto etnográfico sobre o 

casal tinha ligações com o Ministério 

do Ultramar, como aliás outros pro-

jectos etnográficos da época tinham. 

Estes trabalhos eram financiados pe-

lo Centro de Estudos das Minorias 

Étnicas de Moçambique que estava 

sob a tutela do professor Adriano 

Moreira, antes de ser ministro do Ul-

tramar, e depois assim continuou 

quando ele assumiu essa pasta. É es-

se texto maravilhoso que me mostra 

a ligação entre um edifício e outro. 

Geralmente, tenho as ideias na mi-

nha cabeça durante algum tempo, e 

para desempacotá-las demoro muito. 

A descoberta do texto do Harry G. 

West foi a faísca que me fez avançar. 

Ele explica de uma forma reflexiva 

como é que a investigação científica 

e a política estavam casadas.

Mas como vê a relação 

destes edifícios, foram mais 

complementares ou mais 

antagónicos?

Na verdade, um resulta de outro. O 

edifício do Museu de Etnologia é fi-

lho do do Ministério do Ultramar. 

Esta proximidade convida a uma 

reflexão. É inevitável. Visitei os dois. 

Quando estamos no actual ministé-

rio da Defesa a olhar para baixo dá 

a sensação de que o Museu está no 

seu jardim.

Como se fosse um anexo?

Sim. Mas não descobri nada ali e o 

Harry West também não. As ligações 

entre a etnografia e o colonialismo 

são vastas e profundas em muitos pa-

íses que colonizaram. Portugal não 

foi excepção. Nem foi mais inventivo, 

mais ou menos nefasto do que outros. 

Essa ligação fazia parte. Não é raro 

encontrar escritos com a tese de que 

a etnografia nasce do colonialis-

Â
N

G
EL

A
 F

ER
RE

IR
A

Nos anos 90, solitária e, por vezes, incompreendida, 

a actividade de Ângela Ferreira foi decisiva para que 

os artistas portugueses se confrontassem com a 

memória do passado colonial. Por José Marmeleira

A descolonizaçã

S
ão reveladores os 

depoimentos de Ângela 

Ferreira (Maputo, 1958), 

na entrevista publicada 

no catálogo de Novo 

Banco Photo 2015. Frontal 

e incisiva, a artista recorda a 

existência, nos anos 90, de um 

contexto artístico avesso ao 

debate cultural sobre tudo o que 

estivesse relacionado com África: 

“Os artistas estavam virados para 

a Europa, olhavam para o 

Ocidente na esperança de 

conseguir um lugar na cena 

artística internacional. O 

conteúdo preferido para as obras 

de arte situava-se nas áreas da 

filosofia e da poesia e eu não me 

identificava com nenhuma delas. 

As questões em torno da história 

colonial portuguesa ou do 

chamado processo de 

descolonização eram quase tabu 

(...). O discurso pós-colonial era 

tratado quase como uma 

preocupação fora de moda. Isso 

era chocante para alguém que 

acabara de chegar de um meio 

fortemente político como África 

do Sul.”

Um percurso muitas vezes 

solitário foi o que restou naquela 

década à artista, que entretanto já 

Em A 
Tendency to 
Forget (até 11 
de Outubro) a 
artista incita-
nos a 
questionar a 
vizinhança, 
em Lisboa, do 
Museu 
Nacional de 
Etnologia com 
o edifício 
onde, até ao 
25 de Abril, 
funcionava o 
Ministério do 
Ultramar 
(actual sede 
do ministério 
da Defesa), ao 
qual Salazar 
dava a maior 
relevância
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contemporânea, com trabalhos de 

José Maia, fotografias de Alfredo 

Cunha e a curadoria de Elsa 

Peralta.

“Houve um desvio do olhar para 

as questões coloniais e pós-

coloniais e para a realidade 

artística em África”, comenta o 

crítico. “Há outras causas que 

podem explicar isso. Sugiro duas: 

a influência da música africana, 

nomeadamente de Cabo Verde, da 

África do Sul, do Mali, que foi um 

veículo para um outro olhar sobre 

África. E a exposição Africa Remix, 

que entre 2004 e 2006 mostrou 

uma arte africana pós-colonial em 

várias cidades europeias. Creio 

que muitos artistas portugueses, 

afro-descendentes ou não, a terão 

visto.” Ainda assim, para António 

Pinto Ribeiro o cenário está longe 

de ser o ideal. “Uma abordagem 

ção continua

“Não sei se 
podemos falar 
de uma 
comunidade 
[de artistas] 
em torno destas 
questões. 
As coisas vão 
surgindo de 
forma episódica”
António Pinto 
Ribeiro

apresentara em 1997, na Bienal 

Internacional das Caldas da 

Rainha, Amnésia (que seria 

exposta, também, na Bienal da 

Maia e no Centro Cultural de 

Belém). Reunindo um televisor 

onde se viam imagens de 

Moçambique nos anos 60 e 70, 

cerâmicas de Rafael Bordalo 

Pinheiro e cadeiras da sua antiga 

casa, despertava nos espectadores 

uma curiosidade que, aos poucos, 

se ia tornando embaraçosa. Ao fim 

de alguns sorrisos, o mal-estar 

instalava-se.

Nos anos seguintes, a artista 

continuaria a trabalhar e a expor, 

com o apoio e incentivo de 

estudiosos como Manuela Ribeiro 

Sanches e de comissários como 

José António Fernandes Dias e 

Pedro Lapa, em galerias (Módulo e 

Luís Serpa) e outros espaços. E a 

sua abordagem ia explicitando 

referências que dialogavam com a 

história da colonização de África e 

os acontecimentos que se lhe 

seguiram. Em instalações, 

fotografias e filmes, as narrativas 

do modernismo e do minimalismo 

cruzavam-se com a 

descolonização, a exploração do 

continente africano pelos 

europeus, a arquitectura colonial, 

o pós-colonialismo.

Um percurso politizado
A partir de 2000, a 

internacionalização do trabalho 

de Ângela Ferreira desenvolve-se 

em colectivas e individuais na 

Europa, na África do Sul, e no 

México; em 2007, representa 

Portugal na Bienal de Veneza. O 

contexto, entretanto, dava sinais 

de mudanças, de movimentações. 

Vasco Araújo, José Maia, João 

Pedro Vale, Filipa César, Manuel 

Botelho, Mónica de Miranda, 

Catarina Simão ou Francisco Vidal 

começavam a trazer para os seus 

trabalhos ressonâncias e 

significados que remetiam para 

tópicos que não eram estranhos a 

Ângela Ferreira. Depois da 

literatura e do cinema, a arte 

contemporânea portuguesa 

parecia disposta a interrogar a 

memória e o conhecimento que os 

cidadãos tinham do seu passado 

colectivo mais recente.

Nesse processo, Ângela Ferreira 

foi determinante, considera o 

programador cultural António 

Pinto Ribeiro. “Apareceu a 

trabalhar sobre temas que eram 

desconhecidos e, mais até, 

desconsiderados no panorama 

artístico português. Desse ponto 

de vista, foi pioneira, uma 

excepção notável. Vinda da África 

do Sul, chegou nos anos 90 com 

instrumentos teóricos que 

estavam muito à frente dos usados 

na época pelos artistas 

portugueses. Ela foi fulcral para a 

problematização destas 

questões.” O comissário e crítico 

recorda-se de um momento que 

confirmou essa singularidade: a 

exposição don’t mess with mister 

in-between, realizada na 

Culturgest, em 1996. “Lembro-me 

bem, foi comissariada pela Ângela 

[Ferreira] e pela Ruth Rosengarten 

e fazia a apresentação de mais de 

uma dezena de artistas sul-

africanos. Chamou-me logo a 

atenção o aparelho conceptual 

usado, com textos e teorias que, 

entre nós, os académicos das 

Belas-Artes só quase 20 anos 

depois viriam a reconhecer.”

Para Manuela Ribeiro Sanches, 

professora na Faculdade de Letras 

da Universidade de Lisboa, onde 

dirige o Centro de Estudos 

Comparatistas, o momento foi 

outro: “Vi Amnésia no final dos 

anos 1990 no CCB e fiquei 

admirada e seduzida pela forma 

complexa como abordava o 

passado colonial, sem auto-

complacência. Introduziu o tema, 

de um modo particularmente 

complexo, com muitas afinidades 

com a perspectiva pós-colonial, 

lembrando as desigualdades, mas 

também as interdependências que 

existem entre antigos 

colonizadores e colonizados.” 

António Pinto Ribeiro lembra que 

a artista tinha vantagens em 

relação aos seus pares 

portugueses. “Por um lado, havia 

absorvido os debates em torno do 

pós-colonialismo, detinha uma 

forte formação teórica; por outro, 

tinha um conhecimento da arte 

subsaariana contemporânea.”

Mas, a compasso das vantagens, 

verificaram-se óbvios 

desencontros. “Depois da 

Revolução de Abril, os artistas 

viravam-se para a Europa e os 

Estados também, em busca de um 

contacto com a arte internacional. 

E viraram as costas ao que 

acontecia noutras regiões, como 

África.” As razões são variadas: 

“Existia uma dimensão traumática 

provocada pelo modo como a 

independência tinha sido 

representada”, aponta ainda Pinto 

Ribeiro. “Mas também não creio 

que estivessem intelectualmente 

disponíveis para tratar os temas. 

Não tinham ferramentas para se 

confrontarem com eles.” O 

trajecto de Ângela Ferreira 

desvelava outra condição. 

Conhecera uma forte politização 

na África do Sul, em plena era do 

apartheid. Estava desperta para a 

questão do passado colonial. “Nós 

queríamos ser europeus pós-

modernos, desembaraçar-nos 

desse lastro que, contudo, nos 

unia a outros passados coloniais e 

a outros presentes pós-coloniais 

europeus”, refere Manuela Ribeiro 

Sanches. “Por isso, introduzir, nos 

anos 90, o tema do passado 

colonial ou passou despercebido 

ou deu origem a equívocos. Essa 

foi a década da viragem para a 

Europa e a do multiculturalismo e 

da mestiçagem, sem que a 

herança luso-tropicalista fosse 

questionada, sem que se 

reconhecesse que esses 

fenómenos eram característicos 

da condição pós-colonial.”

Outro olhar, 
apesar da neblina
Hoje, sem prejuízo da 

heterogeneidade das motivações e 

dos projectos, parece difícil negar 

que a questão colonial portuguesa 

e as realidades pós-coloniais se 

tornaram apenas mais um tópico, 

entre outros, um objecto de 

pesquisa sujeito a um necessário e 

natural olhar crítico. Refiram-se, 

como exemplos, a exposição 

colectiva Ilha de São Jorge, patente 

até ao próximo domingo no 

Hangar, um centro de investigação 

artística (situado no bairro da 

Graça, em Lisboa) sensível às 

problemáticas das migrações, das 

relações entre África e Portugal ou 

do multiculturalismo. Ou a 

apresentação, em finais deste 

mês, de Retornar — Traços de 

Memória na Galeria Municipal, 

sobre a memória do retorno e do 

império na sociedade portuguesa 

profunda ao período colonial 

ainda está por fazer nas artes 

visuais, ao contrário do que tem 

acontecido no cinema e na 

literatura. Há poucos textos, 

pouca sustentação teórica. Não sei 

se podemos falar de uma 

comunidade em torno destas 

questões, ou até falar de um tema, 

de um sujeito. As coisas vão 

surgindo de forma episódica.”

Uma dedução deve ser feita, no 

entanto. Os artistas surgidos nas 

últimas décadas parecem ter uma 

distância que outros não tiveram. 

Podem olhar para os 

acontecimentos com uma 

capacidade analítica inédita. “Sim, 

desse ponto de vista é mais fácil. 

Mas continuam a ter dificuldades 

no acesso à documentação, aos 

textos. Farão um trabalhado 

mediado por outras memórias. 

Permanece uma invisibilidade, 

por exemplo, sobre a arte africana 

realizada no período colonial. 

Falta sedimentações teórica, 

conhecimento sobre os contextos 

em que os artistas emergem, e 

aqui incluo os artistas africanos e 

afro-descendentes, sobre a 

energia que os move. Caso 

contrário, ficamos apenas com 

imagens.” A mesma inquietação 

estende-se ao debate sobre o 

“retorno”. “Desconheço estudos, 

qualitativos e quantitativos, sobre 

esse processo. Há uma auto-

satisfação do poder político em 

relação a um suposto sucesso na 

integração das pessoas, mas não 

sei bem se isso é verdade. Ainda 

há uma neblina sobre esse 

período.”

Com mais ou menos 

visibilidade, o debate sobre 

questões coloniais e pós-coloniais 

está aí e, com ele, sublinha 

Manuela Ribeiro Sanches, “as 

práticas artísticas vão 

abandonando um discurso auto-

referencial e eurocêntrico, que 

ainda predomina na sociedade 

portuguesa, politizando a arte, 

devolvendo-lhe uma função 

crítica. Ou descolonizadora. Essa é 

uma tarefa sempre inacabada, 

como toda a crítica que se queira 

efectivamente crítica”.

Amnésia (1997) foi uma obra 
pioneira: o passado colonial 
tratado sem auto-complacênciaMÁRIO VALENTE

MÁRIO VALENTE
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mo. As duas coisas estão ligadas.  

A curadora Elvira Dyangani 

Ose escreve que, para além 

de uma reflexão sobre a 

arquitectura e o poder latente 

dos edifícios, A Tendency to 

Forget “realça a agenda política 

escondida por detrás das 

investigações do casal Dias e 

das suas alianças com o regime 

salazarista”. Subscreve esta 

interpretação?

É muito difícil não subscrever. A mi-

nha atitude é a de aprofundar para 

revelar complexidades. O Jorge Dias 

trabalhava e era pago pelo Ministé-

rio do Ultramar. Para além disso, 

confrontados com essa possibilida-

de, ele e a mulher sempre negaram 

a possibilidade de o seu trabalho ser 

politizado. O que também é normal 

à época. Eles não se sentiam entes 

políticos. Todavia, os relatórios que 

o Jorge Dias fazia para o ministério, 

a pedido do ministério, continham 

informação política. Mais uma vez, 

acho que é importante o sentido de 

complexidade. O Jorge Dias era um 

excelente etnógrafo, culto e caris-

mático, mas não era apolítico. Quan-

do as primeiras quatro páginas de 

um relatório descrevem a formação 

de grupos políticos no território, 

comentam a MANU [Mozambique 

African National Union], e os movi-

mentos associativos que deram ori-

gem à Frelimo, as pessoas que esta-

vam a ser, segundo a sua expressão, 

“contaminadas” pelo que se passava 

em Tanganica, onde Julius Nyerere 

já mexia e os ingleses estavam a pas-

sar a pasta. Seria muito difícil dizer 

que não havia uma conivência polí-

tica aqui. Agora, também seria er-

rado dizer que ele esteve lá a fazer 

etnografia e que não fez etnografia 

nenhuma. Isso também não é ver-

dade. Fez imensa etnografia de 

imenso valor, produziu provavel-

mente um dos maiores trabalhos 

sobre os macondes, mas este traba-

lho, do meu ponto de vista, não po-

de ser completamente lido sem o 

seu lado de engenharia política que 

funcionava em seu torno.

O Jorge Dias servia o Estado 

Novo?

O Harry West diz que se pode ver o 

Jorge Dias como um espião. Mas na 

verdade a informação que ele trans-

mitia era fraca. Ou seja, se fosse 

mesmo assim, do ponto de vista da 

espionagem também não era assim 

tão importante.

Seria o seu lado cientista a 

impedir que assim fosse?

Talvez não passasse tanta informa-

ção quanto isso. Passou alguma que 

eu já a li, mas era uma relação subtil 

que tinha de gerir com jogos de cin-

tura. Mas, sim, podemos dizer que 

serviu o Estado Novo. E isso não ex-

clui o seu valor como etnógrafo. O 

Harry é muito claro nisto. Por um 

lado, ele traiu a confiança dos seus 

observandos, transmitindo informa-

ções que se calhar eles não deseja-

vam que fossem transmitidas. Por 

outro, servi-os fazendo um trabalho 

etnográfico brilhante.

O mesmo texto dá a entender 

que o doutoramento de 

Jorge Dias em Etnografia e 

Folclore na Alemanha nazi é 

um passado deliberadamente 

pouco divulgado. É mesmo 

assim?

Esta exposição não é de difamação 

de Jorge e Margot Dias, mas sim so-

bre a complexidade do projecto co-

lonial. Para mim é importante que 

isso transpareça, até para represen-

tar aquilo que sou como pessoa. Eu 

acho que o Jorge Dias nunca apagou 

o seu doutoramento na Alemanha 

nazi, de maneira nenhuma. O que é 

problemático para pessoas como a 

Elvira Ose e outras como o Tomás 

Ribeiro, um etnógrafo brasileiro de 

renome, é o facto de Jorge Dias ter 

vivido na Alemanha (conheceu Mar-

got aí) praticamente durante todo o 

perído da II Guerra. Eles só saíram 

da Alemanha em 1944. O que é sus-

peito ou omisso é o facto de os dois 

terem estado tanto tempo na Ale-

manha nazi com perseguições e de-

portações de todo tipo, a judeus, 

académicos e intelectuais, e não ha-

ja traço nenhum, nenhuma marca 

de que isto poderia ser problemáti-

co ou que politicamente eles se sen-

tiam desconfortáveis. Acho que não 

sou a única pessoa que acha esta 

postura duvidosa. É difícil acreditar 

que eles não tinham nenhuma opi-

nião sobre o contexto em que vi-

viam. Acho que esse dado é que faz 

com que se possam fazer perguntas. 

Não posso dar a resposta. Nas en-

trevistas que o Harry G. West faz a 

Margot Dias ela insiste no lado apo-

lítico do seu trabalho.

Mas a resposta pode estar nos 

trabalhos que fizeram depois 

dessa estadia na Alemanha. 

Pode dizer-se que os estudos 

posteriores (1957-1961) de Jorge 

e Margot Dias com os macondes 

em Moçambique foram 

influenciados pelas visões 

segregacionistas e fascistas da 

Alemanha nazi?

Não. O que há é um lado sobrancei-

ro de europeu culto e superior. Que 

era inerente não a uma pessoa nazi 

ou fascista mas a uma pessoa do 

tempo em que ele vivia. Por exem-

plo, é frequente eles dizerem “os 

nossos pretos são melhores do que 

os pretos dos outros” ou “os nossos 

pretos são mais pacíficos do que os 

do outro lado da fronteira”. Estas 

expressões são reveladoras de uma 

abordagem sobranceira do poder 

colonial. É preciso dizer que os di-

ários tanto da Margot como do Jorge 

várias vezes denotam o nojo que 

sentem pelo colono, particularmen-

te o colono português, que do seu 

ponto de vista está a sujar o nome 

de Portugal. Porque eram promís-

cuos, maus e corruptos. Eram pes-

soas complexas. Acho que eram 

pessoas boas, que de forma naïf fo-

ram envolvidas num projecto polí-

tico. Pensaram que não os afectaria. 

Mas é preciso fazer leituras novas.

Como é que descobriu as 

recolhas videográficas de 

Margot Dias?

Vi os vídeos a primeira vez em Mo-

çambique, no Museu de Etnologia, 

e depois revi-os em 2008. Na verda-

de, no início nem tinha muita von-

tade de trabalhar com eles, porque 

são muito voyeurísticos.  

Foi por isso que decidiu 

esconder os rostos de quem 

aparece nesses registos?

Sim. Há dois dispositivos que uso 

para sublinhar a minha abordagem 

ou a minha observação subtil, uma 

não usando o material original — fil-

mei uma televisão — e a outra pixe-

lizando as caras e os corpos.

Não tem receio de que 

a montagem que faz de 

vídeos captados pela 

Margot Dias com os filmes 

saudosistas compilados por 

Luís Beja possam dar aso a 

interpretações erradas da 

obra científica e académica da 

primeira?

Isso pergunto eu! É muito difícil 

responder-lhe a essa pergunta. A 

utilização dos outros filmes [de Lu-

ís Beja] que documentam a coloni-

zação é como voltar a câmara para 

aqueles que estavam a filmar. Os 

dois materiais são filmados mais ou 

menos na mesma altura. Mas um 

documenta a pessoa que está a fil-

mar e outro documenta os filmados. 

Os excertos dos filmes sobre esse 

Moçambique colonial são usados ao 

mesmo tempo que estamos a ouvir 

os relatos dela. E os excertos dos 

filmes dela têm o som da leitura dos 

relatórios que ele escreveu.

Como é que classifica o grau 

de evolução da história do 

relacionamento de Portugal 

com as suas antigas colónias? 

Acha que ainda há algum 

adormecimento ou estamos 

mais expeditos?

Estamos muito mais expeditos. 

Quando comecei a trabalhar em Por-

tugal nos anos 90 estávamos com-

pletamente fechados, muito ador-

mecidos. Havia uma espécie de tabu, 

que tinha a ver com o desinteresse 

total em relação a tudo o que fosse 

africano. No início dos anos 90 Por-

tugal estava eurocêntrico. O impor-

tante era afirmar o Portugal como 

um país europeu.

É “aquela pessoa chata” que 

teima em mexer nas memórias?

Nesse sentido sou. Nos anos 90 in-

teressava-me o lado de denúncia. 

Mas agora interessam-me as leituras 

mais subtis como a que fiz em A Ten-

dence to Forget. Aqui, repito, não se 

trata simplesmente de denunciar, 

mas olhar para as ligações que exis-

tiam, para as tentar destrinçar, e 

contribuir para que as ligações de 

agora sejam mais saudáveis, mais 

construtivas e sejam verdadeira-

mente de um para um.

Ose afirma que um dos 

traços da sua atitude artística 

passa por uma “vigilância 

permanente do passado”. 

Identifica-se com este papel 

de inquisidora do arquivo e da 

memória?

Acho que sim. Quando penso que 

não há mais nada, aparece sempre 

alguma coisa. Tenho que admitir 

que sim. Para mim o arquivo colo-

nial tem sido muito enriquecedor. 

Tem a ver com o tempo colonial em 

que vivi, que foi ainda muito na mi-

nha infância, num tempo ainda mui-

to naïf.

De que forma tenta evitar 

tornar-se advogada de defesa 

ou advogada do diabo de um 

dos lados?

Tem a ver com uma atitude de tole-

rância e com aquilo que procuro - 

não estou à procura de culpabilida-

des. Para mim, o assunto da culpa 

não é muito interessante. O que é 

interessante é tentar reconstituir 

algumas das falhas e dos erros que 

foram cometidos. As minhas per-

guntas e as minhas dúvidas têm a 

ver com um sentido de tolerância e 

de entender a história. Nunca me 

sinto como advogada de defesa ou 

de acusação de nenhum dos lados. 

Durante os anos 90 sentia muito es-

se lado acusador e, perante a amné-

sia, aquilo que fazia era visto com 

alguma rebeldia. Hoje, já não me 

revejo nesse lado rebelde. Não estou 

a tentar surpreender ninguém. Mas 

é óbvio que este assunto é emotivo. 

Há pessoas e memórias envolvidas. 

Não me sinto acusadora. Para al-

guns, serei uma reveladora. Mas 

essencialmente sinto-me uma ques-

tionadora, aquela que questiona 

certos factos que pensamos já ter 

entendido. Os factos devem ser re-

lidos. A história deve ser relida de 

outras maneiras. A história é sempre 

contada por uma pessoa ou por um 

grupo e essa pode não ser a manei-

ra certa de contar a história. Essa 

persistência em certos factos omis-

sos na maneira como Portugal con-

tava a sua história colonial obvia-

mente que me criava desconforto. 

Sinto-me a preencher lacunas.

Recebeu algum tipo de reacção 

dos antropólogos depois da 

inauguração da exposição ou 

depois do anúncio do prémio?

Não tenho condições para comentar 

os debates que existem. Não os co-

nheço todos.

Trabalhos que questionam podem 

trazer alguma celeuma.

Naceu em Moçabique. Até que 

idade viveu lá?

Até aos 15 anos.

Guarda ainda muitas 

memórias?

Sim, imensas. Era uma criança ob-

servadora. Só depois de adulta é que 

me apercebi disso. Lembro-me de 

coisas, de detalhes que, obviamen-

te, não decifrava na altura, mas que 

hoje vêm à tona.

Teve uma infância boa?

Tive uma infância colonial, usando 

de todos os privilégios próprios do 

contexto em que eu vivia. Os meus 

pais eram da classe média/alta em 

Moçambique. Era uma vida bonita, 

fácil e moderna.

Por vezes é identificada como 

artista moçambicana e outras 

como portuguesa.

E outras como sul-africana.

Quer desfazer algum equívoco 

que possa haver?

Não há equívoco. Tenho dois passa-

portes, um português e outro sul-

africano.

Sim, mas sem ser a parte 

burocrática.

Adulta e intelectualmente identifico-

me como luso-sul-africana. Lisboa 

e Cape Town são as minhas duas ci-

dades. Gosto muito de Portugal e de 

Lisboa, mas sinto-me africana. É a 

raiz que tenho. Mas não tenho uma 

identidade — é um sentimento com-

plexo e mesclado.

“Quando comecei 
a trabalhar 
nos anos 1990 
estávamos 
completamente 
fechados, muito 
adormecidos. 
Havia uma espécie 
de tabu, que tinha 
a ver com o 
desinteresse 
total em relação 
a tudo o que fosse 
africano. No início 
dos anos 90 
Portugal estava 
eurocêntrico. 
O importante era 
afirmar Portugal 
como um país 
europeu”
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Uma tendência para 
remexer na memória
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