
Brasil, 20 de novembro de 2019

Carta aberta

Senhoras e Senhores Ministros da Cultura,  
representantes da Unesco,  
Instituições Culturais, parceiros,  
artistas e amigos de todo o mundo:

Nos últimos anos temos nos dedicado a compreender e dialogar com as diversas produ-
ções culturais e artísticas brasileiras e também de outros países. E, talvez o mais impor-

tante nesse gesto, seja a percepção de nossa multiplicidade, tanto internamente quanto em 
relação a outras culturas.

O Brasil, por sua formação colonial escravagista e alto fluxo de imigrantes durante a história, traz 
a multiplicidade, desde sua origem, na formação de seu povo. No entanto, entendê-la como um 
movimento pacífico é ignorar as muitas violências impostas aos povos da floresta e os negros 
trazidos à força, que sem escolha viram suas culturas se misturarem com a de seus dominadores.

Dessa maneira, a formação do que se percebe hoje como Cultura Brasileira precisa ser revista 
sobre o paradigma da brutalidade e animalização dos corpos. Ainda somos um território hostil 
aos negros (mesmo sendo a maioria da nossa população) e indígenas, e um dos mais agressi-
vos e perigosos no mundo às mulheres e a comunidade LGBTQI+.

Essa violência está nas ruas e estatísticas. Historicamente também pode ser percebida na maneira 
como a Cultura se colocou mecanismo de apropriação e exclusão das manifestações desses grupos.

Mesmo com nossos artistas reconhecidos por suas trajetórias, não só em nosso ambiente, é 
urgente a percepção da violência histórica para assumirmos novos argumentos e justificativas 
e não voltarmos a provocá-la.

Nas últimas décadas, muitas comunidades se organizaram por conta própria e ergueram estru-
turas que revelassem as vozes silenciadas. Os movimentos trouxeram a tona diversas camadas 
de nossa sociedade que permaneciam invisibilizadas culturalmente. Um movimento ainda ini-
cial que precisa ser compreendido por toda a sociedade e expandido.

Nem tudo na produção brasileira fora consequência direta de políticas públicas. Qualquer con-
clusão que se aproxime das leituras de ser um projeto específico maior de governos anteriores 
ou direções ideológicas está longe da realidade.

Editais públicos, planos governamentais, autorizações para patrocínios, espaços culturais, prêmios 
e outras ações públicas atingiram uma margem mínima nas produções artística e cultural brasileiras.

Se por um lado, escolhas políticas na cultura são inevitavelmente ações que intervêm na per-
cepção da realidade e como devemos nos relacionar com o processo civilizatório, por outro, 
não é possível negar seus usos.



O que vemos agora é uma política que quer se negar enquanto instrumento de imposição ide-
ológica, a partir de uma argumentação a favor da multiplicidade e da própria arte. No entanto, 
justificar-se pela relevância dos clássicos e da cultura histórica judaico-cristã significa o oposto 
quando coloca essa escolha como conflituosa a qualquer outra manifestação.

A arte precisa ser uma escolha pessoal do artista e nunca direcionada, seja ela conservadora 
ou progressista. Ao escolher essa estratégia de combate, define-se uma política autoritária 
e perigosa.

A produção cultural europeia ocidental é de relevância indiscutível. Contudo, restringir aos 
clássicos faz com que novamente os povos originários, os negros, os corpos dissidentes não 
caibam nas construções de poéticas e narrativas.

É preciso olhar para nossa história e cultura a partir do reconhecimento desses corpos para que 
cheguemos a uma manifestação artística profundamente representativa do povo que somos.

Qualquer política a favor da arte que restrinja a dimensão plural das escolhas e das humanida-
des, assim como das dialéticas políticas e ideológicas, estará solidificando a presença do Esta-
do como algo ameaçador e doutrinário. Já em 2019, assistimos o crescimento intencional de 
burocracia em setores culturais que mais se aproximam de censuras veladas, além do descum-
primento de acordos e contratos firmados anteriormente, levando a cancelamentos de obras.

Por fim, senhoras e senhores, queremos lhes contar que a produção brasileira é de uma plura-
lidade inestimável e tem se realizado ao interesse de cada artista quando observada para além 
da porcentagem da produção em salas, espaços e instituições.

Nossa riqueza está em ser paradoxal todo o tempo, não sistematizada, diversa, indo de uma 
imensa produção comercial, que nada dialoga com políticas, até manifestações profundas sur-
gidas em espectros cruelmente negados. Está longe de ser uma única coisa ou uma maioria 
conduzida a um só interesse.

Diante o apresentado em Paris pelo atual Governo brasileiro, achamos bem trazer-lhes também 
nossa posição, uma outra versão, a partir da experiência que formamos ao circularmos pelo país 
e dialogarmos com artistas. Como pode ser percebida, não se assemelha ao que fora descrito no 
encontro promovido pela UNESCO, na última terça-feira, dia 19 de novembro de 2019.

A leitura oficial do atual Governo parece-nos distorcer ou ignorar a Cultura Brasileira, com o 
intuito de instituir sua própria maneira ver a história e determinar os limites de como as manifes-
tações culturais e artistas devam ocorrer, estabelecendo qualquer um contrário a esses ideias 
como sendo um inimigo do Estado. 

Agrademos às senhoras e senhores pela possibilidade de construirmos juntos esse diálogo 
saudável e urgente, por acreditarmos ser o olhar internacional ao nosso atual momento de vital 
importância para construirmos espaços de proteção.
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Brazil, November 20, 2019.

oPen letter

Ladies and Gentlemen Ministers of Culture,  
representatives of UNESCO,  
Cultural Institutions, partners,  
artists and friends from around the World:

Over the last years we have dedicated ourselves to understand and communicate with dif-
ferent cultural and artistic productions around Brazil as well as from another countries. 

Perhaps most important in this gesture is the perception of our multiplicity both internally and 
in relation to other cultures.

Brazil, due to its colonial slavery formation and constant immigration flow throughout its History, 
is marked by the multiplicity in the formation of its people. However, to understand it as a peace-
ful process is to ignore much of the violence imposed on the forest peoples and on the African 
peoples brought by force, that without choice saw their cultures mingle with their rulers.

Thus, the formation that is perceived today as Brazilian Culture needs to be reviewed about the 
paradigm of brutality and animalization of bodies. We are still hostile territory to black people 
(even though they are the majority of our population) and indigenous, and one of the most ag-
gressive and dangerous in the world to women and the LGBTQI + community.

Such violence is present both on the streets and statistics. Historically it can also be seen in the 
way in which culture has been placed as a mechanism of appropriation and exclusion of the 
manifestations of these groups.

Even with our artists being recognized for their trajectories, not only in our environment, the 
perception of historical violence is urgent to interpret new arguments and justifications and not 
to provoke it again.

In recent decades, many communities have organized themselves and erected structures that 
reveal the silenced voices. The movements brought to light several layers of our society that 
were culturally invisible. A still initial movement that needs to be understood throughout society 
and expanded.

Not everything in Brazilian production is a direct consequence of public policies. Any conclusion 
that approximates the readings of being a larger specific project of previous governments or 
ideological directions is far from reality.

Public calls, government plans, sponsorship authorizations, cultural places, awards and other 
public actions that affected a minimal margin in Brazilian artistic and cultural productions.

If, by one hand, political choices in culture are inevitably actions that intervene in the perception of 
reality and how we relate to the civilization process, on the other hand, its uses cannot be denied.



What we see now is a policy that wants to deny itself as an instrument of ideological imposition, 
based on an argument in favor of multiplicity and art itself. However, to justify the relevance of 
classical and Judeo-Christian historical culture is the opposite when you put that choice in con-
flict with any other manifestation.

Art must be a personal choice of the artist and never directed, being it conservative or progres-
sive. In choosing this combat strategy, an authoritarian and dangerous policy is set.

The relevance of European production is unquestionable. However, restricting to the classics 
makes the native peoples, the black peoples, the dissident bodies not fit into the construction 
of poetics and narratives again.

It’s required a look to our History and Culture from the recognition of these bodies so to arrive 
to a deeply representative artistic manifestation of the peoples we are.

Any pro-art policy which restricts the plural dimensions of choices and its humanities, as well as 
all political and ideological dialectics, will solidify the State’s presence as threatening and doc-
trinal. We’ve witnessed in 2019 the intentional expansion of bureaucracy in cultural sectors that 
are very close to a veiled censorship, together with the breach of previous signed agreements 
and contracts, leading to the cancellation of works.

Finally, ladies and gentlemen, we want to say that the Brazilian production is of priceless plurality 
and was performed according to the interest of each artist when observed beyond the percent-
age of production in rooms, spaces and institutions.

Our wealth consists on being paradoxical all the time, non-systematized, diverse, ranging from 
immense commercial productions which are far from any politics, up to profound manifestations 
born from a cruelly denied spectrum. It’s far from being homogeneous or a majority guided by 
a single interest.

Given what was presented in Paris by the current Brazilian Government, we think it is good to 
bring you our position, another version, from the experience we have formed when we move 
around the country and dialogue with artists. As can be seen, it does not resemble what was 
described in the meeting promoted by UNESCO, last Tuesday, November 19, 2019.

The official view of the current Government seems to distort or ignore Brazilian Culture, in order 
to establish  its own look  at History and to determine the limits of how  artists should approach 
cultural manifestation and how it should occur, establishing anyone contrary to these ideas as 
being an enemy of the state.

We thank you all, ladies and gentlemen for building together this healthy and urgent dia-
logue, as we believe the international view at our present moment to be of vital importance 
in raising spaces of protection.
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