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RESUMO 

 

Esta tese tem por objetivo geral efetuar uma análise do panorama pop português 

contemporâneo a partir das articulações entre formas tradicionais e quadros de modernidade 

na conformação de múltiplas portugalidades musicais em tempos de globalização, mediante 

uma investigação multiperspectivística das matrizes culturais e identitárias que atravessam a 

produção musical lusa do último decênio. Um primeiro objetivo específico é o de cartografar 

quais mapas de significância estão norteando o universo pop/rock luso contemporâneo, 

levando-se em consideração o caráter recente de determinados processos vivenciados pela 

sociedade portuguesa, como a entrada na União Europeia, a adoção do euro, a intensificação 

dos fluxos migratórios (muitos deles, decorrentes da dissolução do aparato colonial) e o 

reordenamento das relações e trocas simbólicas que Portugal mantém com diversos contextos 

nacionais. Um segundo objetivo específico consiste em verificar em que medida tais 

processos afetam os modos pelos quais a própria idéia de música portuguesa, aqui percebida 

como uma narrativa instável e em constante reescritura, passa a incorporar um sentido de 

portugalidade múltiplo, que passa, por um lado, pela apropriação de matrizes a priori externas 

àquele contexto, e por outro pelo reprocessamento de formatos constituintes daquilo que 

nomeio como patrimônio midiático luso, relação esta que o distanciamento em relação a 

circunstâncias históricas como as quase cinco décadas de salazarismo e os anos posteriores à 

Revolução em alguma medida vêm tensionando. Por último, interessa-me explorar o lugar 

que as relações simbólicas e as trocas culturais entre Portugal e Brasil ocupam nesta nova 

dinâmica, a partir de uma perspectiva que questiona o discurso senso comum da inversão dos 

fluxos ou da substituição de hegemonias. Proponho, como hipótese de pesquisa, que certas 

características do momento contemporâneo (como, por exemplo, a intensa circulação tanto de 

pessoas, na condição de migrantes ou turistas, quanto de informações pelas redes digitais) 

favorecem a adoção, pelo universo musical massivo e midiático luso, de uma postura 

reflexiva em relação à sua própria genealogia e aos principais nomes, gêneros, formatos e 

discursos que o constituíram ao longo dos últimos cinqüenta anos. Questiono, ainda, se a 

própria concepção de música portuguesa que fundamenta esta tese não seria, por si só, 

bastante problemática, a partir do momento em que se intensificam as articulações entre 

matrizes “nacionais” e outras matrizes da ordem do pop global. 

 

Palavras-chave: música portuguesa; relações Brasil-Portugal; identidades culturais; tradição e 

modernidade; música e mídia. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This thesis aims to analyze the contemporary portuguese popular music scene from the 

perspective of the links between traditional forms and modernity frames. It‟ll be achieved 

through an investigation of the cultural and identity matrices that cross the last decade of 

portuguese musical production and constitute multiple musical portugalities in the context of 

the globalization process. My first specific goal is to identify which mattering maps guide the 

making of the contemporary portuguese pop/rock scene, taking into account some recent 

processes by which Portugal has been passing through, such as its admission in the European 

Union, the growing of diasporic flows (many of them as a consequence of the dissolution of 

the colonial structure) and the reordering of symbolical relations and exchanges that Portugal 

establishes with several national contexts. My second specific goal is to verify if these 

circumstances affect the very idea of portuguese music, an unstable and constantly rewrittten 

discourse in itself: first of all, due to the fact that these portugalities become multiple by the 

assimilation of musical matrices not usually conceived as a synonymous of portuguese music, 

and then by the ressignification, especially after the April 25th Revolution, of forms and 

genres that constitute some kind of a portuguese mediatic heritage and whose relevance has 

been overlooked due to the uses that the Salazarist dictatorial governmet made of these items. 

Finally, I‟m interested in exploring the place occupied by the symbolic and cultural exchanges 

between Portugal and Brazil in this new scenary, far beyond the common sense point of view 

which presumes that has occurred a simple inversion of cultural power. As a research 

hypothesis, I propose that the increasing circulation of people in a global scale (whether 

migrants or tourists) and of information through digital networks makes possible the adoption 

of a self-reflexive perspective in relation to five decades of portuguese popular music, its 

history, forms, genres and most expressive names. Therefore, I question if still makes sense to 

talk about “portuguese music” as a uniform category, due to the articulation of these national 

and global musical matrices. 

 

Keywords: portuguese music; Brazil-Portugal relations; cultural identities; tradition and 

modernity; music and media. 
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INTRODUÇÃO – Tanto mar, tanta música ou Arqueologia de (alguns) afetos 

 

A gênese desta pesquisa em muito antecede o momento em que ela assumiu o formato 

atual. Fosse um ser vivente de carne e osso e ela decerto apresentaria múltiplas datas de 

nascimento. Em agosto de 2007, ao se transformar num projeto de tese de doutorado 

submetido ao processo seletivo do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da 

Universidade Federal Fluminense, a pesquisa em questão já possuía, pelo menos, cinqüenta 

anos de existência – primeiro numa forma que chamo de ancestral, depois num estado 

inconsciente e, por fim, afirmando seu caráter direto, presente e irremediavelmente 

incorporado à minha trajetória de vida, acadêmica e não-acadêmica, se é que é possível 

demarcar com clareza onde uma começa e a outra termina. 

Em maio de 1952, o navio Serpa Pinto partiu da cidade de Leixões, em Portugal, 

trazendo a bordo Arminda Pereira da Silva, à época com 34 anos, sua filha, a pequena Maria 

Amelia, 4 anos, e mais algumas centenas de compatriotas lusos que também deixavam a terra 

natal à procura de melhores oportunidades de vida na ex-colônia. Muitos eram mulheres cujos 

maridos, atraídos por contratos de trabalho que nem sempre se cumpriam uma vez terminada 

a viagem, há algum tempo já tinham atravessado o oceano em embarcações semelhantes rumo 

ao Brasil. A ausência de um registro documental mais preciso me permite fantasiar que, numa 

dessas viagens, Bernardino Ferreira Lemos, 28 anos, marido de Arminda e pai de Maria 

Amelia, possa ter dividido alguns cigarros ou uma boa dose de vinho com Augusto Monteiro, 

marido de Placídia de Jesus e pai do miúdo José, oriundos do distrito de Viseu, região central 

de Portugal – afinal, toda boa ficção é feita de desencontros, e os encontros ocasionais apenas 

servem para fornecer a impressão de que determinada narrativa possui um sentido global. 

Cerca de vinte anos separam, portanto, o (provável) encontro acidental no navio e o instante 

em que as trajetórias dessas duas famílias portuguesas finalmente irão convergir, de fato e de 

direito, com o casamento do agora-grande José e da nem-tão-mais-pequena Maria Amelia, e o 
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posterior nascimento do Filho que, agora, se autoriza a reescrever a própria história dando 

forma a estas linhas. 

Meu contato com a cultura portuguesa, quando pequeno, parecia se resumir ao 

domínio da linguagem, mais precisamente no que diz respeito ao sotaque dos Avós que, 

mesmo após 30 anos de vida no Brasil, insistia em não desaparecer. A Mãe falava com 

perfeito acento local, talvez um efeito colateral do processo de naturalização que, por força do 

regime militar então em vigor, parecia obrigatório a todos aqueles estrangeiros que 

pretendessem pleitear cargos públicos. O Pai, curiosamente, só parecia capaz de denunciar a 

origem lusitana quando se exaltava – o que não era raro – e então subitamente as vogais 

desapareciam e a fala se tornava mais acelerada. À exceção de um disco de Roberto Leal aqui 

e da fadista Maria da Fé acolá, constantemente preteridos no toca-discos pelo “local” Roberto 

Carlos ou pelo “vizinho” ibérico Julio Iglesias, de eventuais sessões coletivas do programa de 

TV Selecções portuguesas – o show da malta domingo sim, domingo não, e da célebre 

bacalhoada da véspera de Natal, acompanhada de batatas cozidas, cebolas e couves, e regada 

a vinho barato (que eu bebia diluído em água ou guaraná), raras eram as ocasiões em que o lar 

dos Lemos Monteiro se afirmava como uma „Casa Portuguesa com certeza‟ digna da canção 

homônima. Sim, torcíamos pelo Vasco da Gama, tínhamos Galos de Barcelos espalhados pela 

casa e, sobre as mesas de cabeceira, miniaturas de Nossa Senhora de Fátima que ora 

funcionavam como caixinhas de música tocando a ladainha do “A treze de maio na Cova da 

Iria”, ora mudavam de cor segundo o clima (manto azul escuro para sol e calor, cinzento para 

chuva e tempo úmido). 

Ocasionalmente, sobretudo nas festas de fim de ano, algum parente telefonava para 

saber notícias do Brasil – para o meu desespero, diga-se de passagem, já que eu dificilmente 

conseguia compreender o que estava sendo dito do outro lado da linha. Mas a despeito de 

algumas evidências pontuais, nunca fizemos parte de nenhuma entidade associativa tipo a 

Casa do Minho, nunca freqüentamos ranchos folclóricos e apenas um par de vezes os Avós, o 

Pai e a Mãe tiveram a oportunidade de regressar a Portugal. Augusto faleceu em 1998, com a 

terra natal viva apenas na lembrança. Bernardino e Arminda voltaram em duas ocasiões, com 

a jovem Maria Amelia em 1969, e sozinhos em 1980. Placídia e José, por sua vez, 

atravessaram o Atlântico uma única vez, em julho do ano 2000, para resolverem pendências 

jurídicas e de lá retornarem com um punhado de mágoas na bagagem.  

Nesta época, o Filho, então com 18 anos, poderia ter acompanhado o Pai e a Avó na 

viagem. Mas não foi, optando por permanecer no Brasil com a Mãe, compartilhando com ela 

um tipo muito particular de solidão. Não foi porque tinha compromissos escolares, embora 
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estivesse de férias; não foi porque não havia sido formalmente convidado, sintoma da 

distância que, pouco a pouco, ia aproximando os membros daquela família; num certo nível, 

não foi porque não quis. Não quis porque, naquela época, Portugal e qualquer coisa 

relacionada à cultura portuguesa não lhe significavam absolutamente nada. 

Dizem que, dos 13 aos 18 anos, é próprio desta fase chamada adolescência o desejo de 

romper com a herança (simbólica) familiar e agarrar-se a outras referências. Hoje desconfio 

que, inconscientemente, Portugal estava associado a alguns dissabores e cicatrizes que o fato 

de ser parte daquela família provocou na minha biografia. Falar em Portugal era a senha para 

despertar em mim indiferença ou repúdio. E não havia nenhum arroubo de nacionalismo 

verde-e-amarelo nessa declaração vagamente anti-lusitana. Apenas e tão somente uma 

idiossincrasia juvenil que me levava a desacreditar a incontornável partilha de valores dos 

quais eu desejava me afastar. Os Avós contavam história sobre a vida humilde nas aldeias, o 

trabalho no campo ou na casa das famílias ricas, sobre os bailes, as lendas e as superstições do 

povo, que o Filho escutava com nítido enfado, duas, cinco, dezenas de vezes. Por alguma 

razão insondável (o apelo do moderno? a tentação do novo?), naquele momento era a América 

do Norte, os Estados Unidos que lhe pareciam atraentes e promissores. Embora secretamente 

nutrisse um apreço por coisas velhas, a “antigüidade” ibérica sempre parecera um pouco 

pálida frente à trajetória milenar da Civilização Egípcia ou Grega, por exemplo, e se o Filho, a 

despeito de um efêmero desejo infantil, não veio a se tornar arqueólogo, é porque de alguma 

forma ele já suspeitava que haveria de descobrir outros modos de esquadrinhar o passado. 

Não consigo determinar precisamente o instante em que se deu minha “virada afetiva” 

em relação a Portugal. A única coisa da qual tenho certeza é que a música teve um papel 

fundamental nessa mudança de percepção, pois olhando em retrospectiva, reconheço que o 

início da minha aproximação com a cultura lusa é irremediavelmente mediado por um 

punhado de canções. 

A concepção de música portuguesa que eu conservava comigo não era muito distinta 

daquela que, no decorrer da pesquisa, fui descobrindo como sendo a percepção hegemônica 

da cultura portuguesa no Brasil, e nenhuma dessas “formas musicais” que chegavam até mim 

parecia capaz de despertar meu interesse. A melancolia do fado não me tocava, embora, no 

geral, canções melancólicas figurassem entre as minhas favoritas – desde que compostas em 

inglês. As “danças típicas”, como o vira, sempre me pareceram a matéria-prima ideal para 

paródias e escárnios de toda a ordem (haja vista a “releitura” feita pelo grupo Mamonas 

Assassinas em meados dos anos 90, que conseguia reunir, em pouco mais de três minutos, 

quase todos os estereótipos que associamos a Portugal). Sobre Roberto Leal, não há muito a 
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se acrescentar: qualquer criança que durante os anos 80 foi submetida a um regime semanal 

de programas vespertinos de auditório deve sentir calafrios diante da simples menção do 

nome do “cantor da Terrinha” e suas características madeixas alouradas.  

Era uma madrugada de domingo como outro qualquer e a Rede Globo transmitia um 

compacto dos melhores momentos da primeira edição do então famigerado Rock in Rio 

Lisboa, em 2004. O programa já estava quase no fim quando o nome “Xutos e Pontapés” 

apareceu na tela. A música se chamava “O Homem do Leme”. Quatro portugueses na faixa 

dos 50 anos, alguns bem acima do peso, outros tantos acusando os primeiros sinais de 

calvície, tocando rock and roll para uma multidão de todas as idades, portando faixas, cartazes 

e delirando ao som de versos que, sem surpresa alguma, evocavam imagens marítimas e o 

descanso eterno sob as ondas. Quando a apresentação terminou, arrependi-me profundamente 

de não ter gravado aquela cena. No dia seguinte, algumas faixas dos Xutos e Pontapés já 

habitavam o HD do meu computador. Aos que necessitam de marcos fundadores e datas 

comemorativas, registre-se que, de certa maneira, a pesquisa que aqui se apresenta também 

começou naquele dia. 

De certa maneira. Alguns meses depois, surpreendi-me aos prantos no Cinema Odeon 

durante uma sessão do documentário Língua – vidas em português, após uma cena na qual, ao 

som da bela “Ecos na Catedral”, Teresa Salgueiro (então vocalista do Madredeus) concluía 

que a retórica da saudade é um discurso que o português construiu para si próprio como forma 

de autorizar o fato de estar triste. Daí para diante, afeto e curiosidade tornaram-se 

indissociáveis quando o assunto era Portugal. Tornava-me irritadiço quando alguém recorria 

ao clichê para se referir à cultura portuguesa. Ao mesmo tempo, intrigava-me o fato de tais 

discursos parecerem tão entranhados na nossa visão de mundo, a ponto de pessoas que, por 

razões profissionais ou acadêmicas (ou ambas) funcionavam como autênticas esponjas 

musicais, abertas a múltiplas influências, se recusarem terminantemente a escutar Xutos e 

Pontapés porque pressupunham que seria ruim pelo simples fato de ser rock português (e 

cantado em português) e não um fado sobre a saudade. 

Costuma-se dizer que o conceito de identidade só se torna uma “questão” a partir do 

momento em que se vê ameaçado. Talvez o mesmo se dê no que diz respeito ao papel 

desempenhado pela herança familiar na constituição dos indivíduos: enquanto pais, avós e tios 

se encontram vivos e funcionando ativamente como transmissores de referências, o peso dessa 

herança parece subsistir como certeza naturalizada, a qual podemos reagir ou pela adesão 

incondicional a esse imaginário, ou pela negação radical do mesmo, ou ainda, o que é mais 

provável, mediante uma infinidade de reações intermediárias. A morte de um parente implica 
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não apenas a perda da referência imediata, sua face mais óbvia, como também a súbita 

interrupção da transmissão direta: de uma hora para a outra, e às vezes é rápido dessa forma, 

aqueles pontos de contato que ligavam o indivíduo à história que o precedia desaparecem no 

espaço; o que antes residia ali, ao alcance de um toque, agora ficou distante e praticamente 

inacessível, capaz de ser recuperado apenas mediante o impulso memorialista, busca esta que, 

em longo prazo, termina por se revelar infrutífera. Paradoxalmente, é justo no momento em 

que esses pontos desaparecem que a presença deles se mostra mais necessária. É quando as 

tradicionais “perguntas” começam a ser feitas: sendo os filhos e descendentes a representação 

concreta do único sentimento de eternidade possível para além da criação artística, o que, em 

mim, permanece daqueles que vieram antes de mim? Em que medida os significados que 

atribuo ao mundo são tributários dessa herança? 

Guardadas as diferenças relativas ao objeto, às metodologias e às perspectivas 

teóricas, pode-se afirmar que o mesmo questionamento – sobre os significados que atribuímos 

às coisas que, ao serem significadas por nós, também nos significam em alguma medida – 

norteava a dissertação de mestrado que defendi, em março de 2007, junto ao Programa de 

Pós-Graduação em Comunicação e Cultura da Universidade Federal do Rio de Janeiro: uma 

pesquisa sobre as práticas de consumo e produção midiática dos fãs da banda de rock 

brasiliense Legião Urbana que hoje, olhando em retrospectiva, não me parece tão distante 

assim da atual investigação. Não à toa, uma vez defendida a dissertação, resolvi coroar o 

término de um longo ciclo de perdas e conquistas atravessando o oceano e fazendo o caminho 

de volta. Era chegada a hora de conhecer Portugal. 

Mais do que uma jornada declarada de (auto) descoberta, entretanto, aquela viagem 

inaugural ainda era bastante pautada pelo desejo de verificar em que medida a imagem de 

Portugal que me era transmitida tanto pelos relatos biográficos familiares quanto pelas 

referências que ocasionalmente alcançavam a Terra Brasilis através das mídias estavam, de 

fato, inscritas na práxis cotidiana do povo português. No que uma breve estadia de cunho 

turístico, compreendendo cerca de 15 dias de intensa circulação pelo país, de Lisboa ao Porto 

passando pelo Algarve, Alentejo e Beira Litoral me permitiu perceber, dois aspectos 

marcaram profundamente a minha viagem – para além da constatação (óbvia) de que há um 

Portugal “moderno” convivendo com um Portugal “tradicional” e de que os patrícios não 

andam pelas ruas cantando o fado, dançando o vira e utilizando trajes típicos minhotos.  

O primeiro, de cunho mais generalista, dizia respeito ao caráter cosmopolita-global de 

cidades como Lisboa e Porto, autênticos hubs semi-periféricos nos quais fervia um caldeirão 

de cultura temperado pelo entrecruzamento de fluxos simbólicos oriundos do restante da 
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Europa (sobretudo do Leste Europeu), da África e do Brasil: vendedores de haxixe vindos das 

ex-colônias africanas partilhavam as ruas com tocadores de acordeom de traços ciganos; 

Páginas da vida, a telenovela da Rede Globo de Televisão, escrita por Manoel Carlos, 

ocupava não apenas o horário nobre como também seus astros e estrelas desempenhavam um 

papel de destaque nas principais premiações da TV portuguesa; jovens indies do Porto 

formavam filas para conferir a estréia nacional do último filme de David Lynch, Inland 

empire, que só estreou no Brasil seis meses depois. 

O segundo aspecto, por sua vez mais específico, nasceu de uma frustração. Cheguei a 

Portugal disposto a ampliar meu repertório musical com os sons que os portugueses estavam 

ouvindo naquele momento, e de lá saí com a sensação de que, em Portugal, não se escutava 

música portuguesa. Entrava nos cafés, bares e restaurantes das grandes cidades e as emissoras 

de rádio sintonizadas executavam o mesmo pop-rock-adulto-contemporâneo-anglo-

estadunidense em voga no Brasil; nas lojas de CDs, sejam elas megastores como a FNAC ou 

pequenos estabelecimentos, a seção de música brasileira era praticamente igual, em termos de 

espaço ocupado, ao setor de música portuguesa, e se subtraíssemos do setor de música 

portuguesa as subseções dedicadas ao fado e ao folclore, as prateleiras de música brasileira se 

tornavam substancialmente mais representativas; na TV portuguesa, identifiquei apenas duas 

menções à produção musical portuguesa contemporânea: uma referente aos disputadíssimos 

concertos do popstar romântico Tony Carreira, e a outra a propósito do lançamento do último 

álbum de Pedro Abrunhosa, Luz, cuja música de trabalho, “Quem me leva os meus 

fantasmas”, teve o respectivo videoclipe exibido um par de vezes nos programas de 

variedades matutinos. Um fanzine apanhado casualmente em um misto de sebo e loja de 

design em Coimbra deixou-me com a impressão de que havia mais bandas portuguesas 

cantando em inglês do que no idioma supostamente “nativo”. 

O primeiro e o segundo aspectos se interligavam, de alguma forma, na constatação de 

que a própria idéia de “música nacional”, seja ela brasileira ou portuguesa, passava a merecer 

uma problematização quando nos confrontamos com uma banda cujos membros são metade 

portugueses e metade caboverdianos, cujas letras são cantadas em inglês e cuja sonoridade 

localiza-se nalgum lugar entre a bossa nova e a eletrônica. Foram necessárias algumas 

leituras, constantes trocas de idéias e muita, mas muita música obtida via internet para que 

este projeto de pesquisa não apenas nascesse pela terceira vez como também assumisse o 

formato teórico-acadêmico (mas nem por isso menos biográfico e existencial, em alguma 

medida) com o qual, aqui, se apresenta. 
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Findo um percurso intelectual que, em agosto de 2011, completou quatro anos de vida, 

instiga-me perceber como a própria configuração desta pesquisa se alterou no transcurso do 

tempo, muito em virtude das diversas críticas e observações que a mesma recebeu tanto em 

congressos, seminários e encontros acadêmicos dentro e fora do Brasil, como também no 

exame de qualificação a que a investigação foi submetida em junho de 2009. Se até ali o eixo 

desta tese residia no estudo dos “ruídos e assimetrias” que pautavam os intercâmbios musicais 

entre Portugal e Brasil – perspectiva que, não raro, derivava para uma espécie de lamentação 

pelo fato de o Brasil desconhecer a produção musical portuguesa contemporânea, e cuja 

conclusão, ao término dos quatro anos de doutorado, seria a de que no fundo os brasileiros 

não sabem o que estão perdendo ao ignorar o que está acontecendo Além-Mar – foi sobretudo 

após o decisivo período de estágio doutoral em Portugal, junto à Faculdade de Letras da 

Universidade de Coimbra e sob supervisão da professora Isabel Ferin Cunha, que a pesquisa 

assumiu o perfil que possui hoje: uma análise do panorama pop português contemporâneo a 

partir das articulações entre formas tradicionais e quadros de modernidade na conformação de 

múltiplas portugalidades musicais em tempos de globalização, e que tem por objetivo geral 

efetuar uma investigação multiperspectivística (KELLNER, 2001) das matrizes culturais e 

identitárias que atravessam a produção musical lusa do último decênio. 

Um primeiro objetivo específico seria cartografar quais mapas de significância estão 

norteando o universo pop/rock luso contemporâneo, levando-se em consideração o caráter 

recente de determinados processos vivenciados pela sociedade portuguesa, como a entrada na 

União Europeia, a adoção do euro, a intensificação dos fluxos migratórios (muitos deles, 

decorrentes da dissolução do aparato colonial) e o reordenamento das relações e trocas 

simbólicas que Portugal mantém com diversos contextos nacionais. Um segundo objetivo 

específico consiste em verificar em que medida tais processos afetam os modos pelos quais a 

própria idéia de música portuguesa, aqui percebida como uma narrativa instável e em 

constante reescritura, passa a incorporar um sentido de portugalidade múltiplo, que passa, por 

um lado, pela apropriação de matrizes a priori externas àquele contexto, e por outro pelo 

reprocessamento de formatos constituintes daquilo que nomeio como patrimônio midiático 

luso, relação esta que o distanciamento em relação a circunstâncias históricas como as quase 

cinco décadas de salazarismo e os anos posteriores à Revolução em alguma medida vêm 

tensionando. Por último, e de alguma forma mantendo a conexão com configurações 

anteriores desta pesquisa, interessa-me explorar o lugar que as relações simbólicas e as trocas 

culturais entre Portugal e Brasil ocupam nesta nova dinâmica, a partir de uma perspectiva que 

questiona o discurso senso comum da inversão dos fluxos ou da substituição de hegemonias. 
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Como hipóteses de pesquisa, avento a possibilidade de certas características do 

momento contemporâneo (como, por exemplo, a intensa circulação tanto de pessoas, na 

condição de migrantes ou turistas, quanto de informações pelas redes digitais) favorecerem a 

adoção, pelo universo musical massivo e midiático luso, de uma postura reflexiva em relação 

à sua própria genealogia e aos principais nomes, gêneros, formatos e discursos que o 

constituíram ao longo dos últimos cinqüenta anos – o terceiro capítulo aborda alguns 

fenômenos recentes circunscritos ao escopo do pop/rock que ilustram este cenário pautado 

pela autorreferencialidade. Em um segundo momento, conjecturo, não sem uma dose 

considerável de provocação, se a própria concepção de música portuguesa que fundamenta 

esta tese não seria, por si só, bastante problemática, a partir do momento em que se 

intensificam as articulações entre matrizes “nacionais” e outras da ordem do pop global.  

Por diversas vezes, sobretudo nos estágios iniciais desta pesquisa, vi-me cercado de 

dúvidas em relação ao recorte que deveria adotar. Pois se por um lado restringir o foco a 

determinado corpus de artistas inscritos nos domínios de um mesmo gênero poderia fornecer 

a falsa impressão de que a música portuguesa se resumiria àquilo, excluindo todo o resto, por 

outro uma abordagem excessivamente panorâmica correria o risco de comprometer o 

componente analítico em detrimento da descrição exaustiva de nomes e fatos. Na medida do 

possível, e espero ter sido bem sucedido nesta empreitada, aproximei-me da segunda 

perspectiva ciente de que a ausência de uma obra (jornalística ou acadêmica) que se proponha 

a refletir sobre o conjunto de manifestações passíveis de serem enquadradas dentro desta 

categoria de música pop em Portugal me autorizava a, ao cartografar a produção musical 

popular massiva e midiática lusa contemporânea, também construir o próprio objeto no 

decorrer deste mesmo processo. Trata-se de um gesto não apenas intelectual, mas em última 

instância profundamente político. 

Pop, aqui, é empregado enquanto abreviação de popular music, o que, segundo Simon 

Frith (1996), corresponderia ao mais recente dos três estágios que demarcariam distintos 

modos de produção e consumo de música (folk e clássico seriam os outros dois), mesmo 

universo que Janotti Jr. (2003, 2006) nomeia de popular massivo e ao qual eu acrescento o 

complemento massivo-midiático. Em termos de recorte, tal imprecisão criou imensas 

dificuldades nos primeiros estágios da pesquisa, pois a expressão “pop português 

contemporâneo” poderia abranger todo e qualquer conteúdo musical produzido em Portugal 

hoje, o que levaria uma vida inteira para ser mapeado e analisado. E embora meu interesse 

inicial fosse restringir a amplitude da investigação ao âmbito do pop/rock, no decorrer do 

processo me pareceu virtualmente impossível excluir do foco gêneros ou formatos que, 



22 

 

embora não-circunscritos ao escopo do pop/rock (como o fado, os sons da ruralidade, o pimba 

e a música brasileira), revelavam-se fundamentais para a compreensão da portugalidade 

musical dos anos 2000.  

A definição do eixo tradição e modernidade como elemento unificador da reflexão 

contribuiu, e muito, para que a ampliação do recorte para além do pop/rock não resultasse em 

esquizofrenia conceitual. Por outro lado, ela não resolveu o problema de certos universos que, 

por sua amplitude ou pela complexidade das práticas e dos discursos que articulam, talvez 

merecessem uma tese só para eles, como é o caso do hip hop português, do heavy metal ou da 

música eletrônica lusa. A suposta falta de familiaridade do leitor brasileiro em relação às 

últimas três décadas de canção popular massiva n‟Além-Mar, por si só, já instaurava a 

necessidade de recuos constantes e sistemáticos no tempo (por exemplo: para falar dos 

contemporâneos Golpes era preciso remeter à iconografia dos Heróis do Mar, e o 

entendimento da polêmica que estes últimos despertaram, no início dos anos 80, dependia da 

compreensão dos modos pelos quais a tradição musical rural e o discurso mítico associado às 

navegações fora interpelado pela ditadura salazarista – sem a devida vigilância, era possível 

retroceder até Camões se as circunstâncias assim exigissem...): neste processo, alguns setores 

que poderiam ser explorados mais a fundo terminaram por permitir não mais que vôos 

panorâmicos. 

A esta altura, o leitor pode estar se questionando se a problemática das articulações 

entre formas tradicionais e quadros de modernidade no âmbito da música pop contemporânea 

também não se aplicaria a outros contextos culturais e a manifestações musicais que, à sua 

maneira, agregam um forte sentido de nacional: dito de outra forma, não estariam o samba, o 

tango ou a chanson francesa atravessando processos semelhantes aos vividos pelo fado ou 

pelos sons da ruralidade lusa? Diante deste cenário, em quais aspectos residiriam as 

especificidades desta música portuguesa dos anos 2000?  

Avento como hipótese de investigação que tais particularidades podem ser 

identificadas nos modos pelos quais certos discursos da tradição foram estrategicamente 

apropriados com finalidades político-ideológicas, sobretudo durante os anos de vigência do 

Estado Novo chefiado por António de Oliveira Salazar, entre 1928 e 1974. Os efeitos 

simbólicos destes usos da tradição, por sua vez, não cessaram com a Revolução de Abril, 

continuando a afetar a configuração de um campo cultural e midiático em Portugal mesmo no 

decorrer dos decênios seguintes. O que o momento contemporâneo (nomeadamente pós-

União Europeia) parece instaurar de novo é a postura revisionista e autorreferente em relação 

a tais episódios da história lusa, não no sentido de ter havido um apagamento deste passado, 
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mas sim no que concerne à abertura de diversas possibilidades de reescrita desta mesma 

história. Conforme desenvolverei em maiores detalhes no próximo capítulo, trata-se de um 

deslocamento do olhar: a partir de Portugal e sua música, interessa-me refletir sobre 

dinâmicas culturais e identitárias de alcance muito mais amplo, buscando o particular no geral 

e vice-versa. 

As páginas que se seguem são o resultado de oito semestres e meio de total imersão 

em parcela considerável daquilo que se referia à cultura portuguesa e que frequentou a mídia 

brasileira ao longo deste período. A maioria dos dados relacionados ao mapeamento efetuado 

tendem a estar concentrados entre março de 2008 e o primeiro semestre de 2009 (época que 

antecede o estágio PDEE junto à Universidade de Coimbra, durante a qual boa parte do 

material foi gestado para fins do exame de qualificação de tese); há um nítido vazio registrado 

entre julho de 2009 e março de 2010 (período da residência em Lisboa), enquanto no intervalo 

que vai do primeiro semestre de 2010 até meados de 2011 as informações tornam a aparecer, 

embora em menor frequencia.   

Em termos metodológicos, minha intenção original de adotar a abordagem 

multimetodológica proposta por Kellner (2001) se deparou com diversos obstáculos, 

sobretudo durante a vigência do estágio doutoral em Portugal. Desnecessário dizer que a 

imersão em profundidade no campo de investigação é fundamental para qualquer pesquisa 

que se pretenda a ir além do gabinete, pelo confronto com as certezas (e a provável dissolução 

das mesmas) que o impulso proporciona. Os sete meses de residência em Lisboa revelaram-se 

imprescindíveis à tese que aqui se apresenta, para além da constatação óbvia de que algo 

mudou na minha perspectiva teórico-analítica de lá para cá: aninhado entre o Rio Tejo de um 

lado e as muralhas do Castelo de São Jorge do outro, em um simpático quarto e sala na região 

de Alfama, posso afirmar que as deambulações noturnas pelos becos, vielas e escadarias do 

meu bairro foram tão significativas para esta tese quanto as visitas quase diárias à Hemeroteca 

Municipal de Lisboa, as reuniões de orientação em Coimbra ou em Belém ou as observações 

participantes em festivais de música e congêneres. 

Em um primeiro momento, contudo, acreditei que o acesso às fontes primárias seria 

facilitado não apenas pela minha presença física Além-Mar, como também em virtude do 

interesse pela cena pop lusa contemporânea demonstrado por mim, supostamente capaz de 

dissolver eventuais desconfianças ou estranhamentos fomentados pela presença do Outro em 

território estrangeiro. Na prática, contudo, muitos dos nomes que gostaria de poder entrevistar 

ou simplesmente trocar ideias via email (o mentor da editora discográfica Flor Caveira, Tiago 

Guillul; a diretora do Festival Rock in Rio Lisboa, Roberta Medina; o trovador buarquiano JP 
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Simões) ou não responderam às minhas tentativas de contato ou demonstraram estar em 

momentos particularmentes conturbados em termos de tempo disponível (ou pelo menos 

assim imaginei). Desta forma, a alternativa mais viável em termos de aproveitamento de 

tempo me pareceu a de reforçar o caráter hemerográfico da minha busca, por considerar que, 

na falta de depoimentos em primeira mão, fontes secundárias poderiam igualmente funcionar 

como provedoras de informações para a tessitura de vozes que desejava articular no corpo do 

tese.  

Tal mapeamento, somado às entrevistas em profundidade que consegui realizar, à 

observação participante realizada em festivais, concertos, festas populares e à imersão total na 

cultura midiática lusa contemporânea (rádio, TV, cinema, revistas “cor de rosa” folheadas 

entre uma consulta médica e outra) me permitiu coletar material suficiente para abastecer os 

meses posteriores ao fim do PDEE, já prevendo uma eventual impossibilidade de regresso ao 

campo antes da defesa da tese. Assim, se o recorte hemerográfico adotado se restringe à meia-

década compreendida entre 2005 e 2010, manter as antenas sintonizadas em tudo aquilo que 

se referisse à cultura midiática lusa e que eventualmente transbordasse o recorte proposto foi 

fundamental no sentido de oferecer uma perspectiva sobre a música pop lusa dos anos 00 

capaz de conectar esta produção contemporânea com matrizes de sentido decerto muito 

anteriores ao momento atual.   

 A opção pela investigação hemerográfica me permitiu, ainda, contornar um dos 

desafios mais prementes em se tratando de uma pesquisa sobre o universo pop luso – a 

escassez de material bibliográfico sobre o tema. Avento como hipótese que esta escassez pode 

ser atribuída ao caráter recente da consolidação de uma cultura midiática de consumo em 

Portugal, bem como à desconfiança que setores hegemônicos da academia lusa ainda parecem 

demonstrar em relação àquilo que se refere à música e à cultura massivas. Hoje, o cenário 

parece mais animador do que no início da década: eventos como o “Poéticas do Rock”, 

sediado na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa em abril de 2009; o workshop 

“Indústria da Música em Portugal” (entre março e junho de 2009 na Faculdade de Ciências 

Humanas e Sociais da Universidade Nova de Lisboa) ou mesmo o lançamento, entre 2009 e 

2010, dos quatro volumes da Enciclopédia da Música em Portugal no século XX, 

empreendimento coordenado pela professora Salwa Castelo-Branco e viabilizado por uma 

equipe de pesquisadores vinculados ao Instituto de Etnomusicologia da UNL denotam, em 

alguma medida, que pela primeira vez a academia lusa parece interessada em olhar para a 

produção musical massiva e midiática portuguesa sem as dicotomias e preconceitos de 

outrora. 
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Muito em virtude das dificuldades supramencionadas, o corpus teórico adotado por 

esta tese demorou um tempo considerável até encontrar o tom certo de articulação entre os 

dois eixos propostos: um primeiro, mais voltado para as discussões em torno do conceito de 

cultura/música popular massiva e midiática, gênero, performance e autenticidade, constituído 

via Simon Frith (1996), Keith Negus (1996), Roy Shuker (2002), Brian Longhurst (1995), 

Douglas Kellner (2001), João Freire Filho (2003), Jeder Janotti Jr. (2003, 2006), dentre 

outros; e um segundo, em torno das dinâmicas identitárias e dos processos de produção e 

consumo cultural da modernidade tardia, que dialoga com Stuart Hall (1997, 2000, 2003, 

2004), Homi Bhabha (1998), Arjun Appadurai (2001), Rupa Huq (2006), Nestor Garcia-

Canclini (1997, 2007), Jesus Martin-Barbero (2002) e Boaventura de Sousa Santos (1995, 

2006). Também se conectam a este segundo eixo autores que, embora não abordem 

diretamente questões do contemporâneo ou relativas à música massiva em suas reflexões, se 

revelaram fundamentais para o debate acerca dos conceitos de 

tradição/tradicional/tradicionalismo, como Peter Burke (1998) e Eric Hobsbawn (2008); 

capital cultural e simbólico, como Terry Eagleton (1991) e Pierre Bourdieu (1983, 1986, 

1989, 2007;  e, por fim, o discurso do nacional, via Benedict Anderson (2008) e Gilberto 

Velho (1994).  

Sinto necessidade de uma última observação antes de passar à descrição da estrutura 

desta tese. O CD duplo que acompanha o presente material se trata de um percurso afetivo 

pela música portuguesa contemporânea que nem de longe pretende abarcar todas as 

sonoridades que discutirei no decorrer dos próximos quatro capítulos. Já que esta nunca foi a 

minha intenção, ocorre que o CD inclui diversos nomes que sequer são mencionados pela 

tese, ao mesmo tempo em que diversos nomes que a tese se propõe a discutir em profundidade 

sequer aparecem no CD. Ele é composto de canções que, em alguma medida, me 

acompanharam no decorrer deste processo, ora servindo de trilha sonora para momentos de 

angústia, insegurança e também de alegria, ora desatando eventuais nós que toda pesquisa por 

vezes impõe, num fraseado de guitarra, numa melodia imprevista ou mesmo num verso 

inspirado e inesperado provocando aquela sensação de “como é que eu não pensei nisso 

antes?”.  

Mapear e analisar a produção musical de todo um país já é uma tarefa considerável: 

organizar as informações coletadas e processadas de modo que tudo pareça fazer (algum) 

sentido demanda o dobro do esforço. Antes de encerrar, portanto, gostaria de efetuar um 

comentário geral a propósito da estrutura dos capítulos que se seguem. O primeiro capítulo é 

aquele que mais próximo se aproxima de um clássico “capítulo teórico” de tese, no sentido de 
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que nele são delineados os contornos da reflexão sobre identidade, tradição e modernidade 

que atravessam os capítulos posteriores. Na medida do possível, busquei contornar o risco de 

alocar nesta seção, em bloco, os principais autores e conceitos discutidos pela pesquisa, 

desconectando o mapeamento teórico do olhar sobre o objeto: assim sendo, já neste momento 

inicial debruço-me sobre os sensos comuns míticos em torno das representações hegemônicas, 

no Brasil, da cultura e da música portuguesas, retomando o papel desempenhado por 

determinadas contingências históricas e sociais na sedimentação de um imaginário 

estereotípico.  

Os três capítulos subsequentes, por sua vez, organizam-se de acordo com o recorte 

musical que abrangem e com o sentido hegemônico dos fluxos a que se referem: de dentro 

para fora, de fora para dentro e em trânsito. Evidente que tais taxionomias são em si mesmas 

reducionistas, e espero que o desenrolar dos capítulos se encarregue de deixar claro que partir 

do senso comum não significa, necessariamente, chegar nele como conclusão.  

Assim sendo, o segundo capítulo aborda as configurações contemporâneas do universo 

do fado e da tradição popular rural, compreendendo estes últimos como formatos musicais 

através dos quais um certo discurso hegemônico de portugalidade se consolidou de dentro 

para fora, ou seja, supostamente se originando no interior (simbólico) do país e a partir dele 

projetando uma identidade musical para o exterior. O terceiro capítulo, que tematiza a 

consolidação de um imaginário pop/rock em Portugal, por sua vez, parte de uma matriz que 

tende a ser percebida como importada de fora para dentro, embora o próprio gesto de 

“importar” já implique uma transformação desta mesma matriz a partir de sua hibridação com 

matrizes locais. O quarto e último capítulo, por fim, se detém nas sonoridades cuja existência 

e popularização decorrem da intensificação dos fluxos migratórios em escala global, que no 

caso português compreendem o entrecruzar de três universos em trânsito e fronteiriços: o dos 

brasileiros residentes n‟Além-Mar, reconfigurando as modalidades de presença do imaginário 

musical do Brasil em Portugal; o dos emigrantes lusos que retornam a Portugal durante as 

férias de verão, configurando práticas musicais e de sociabilidade bastante específicas; e, por 

fim, aquele que deriva das diásporas dos países africanos no contexto da descolonização dos 

anos 1970, na criação de uma música que, na diversidade de suas manifestações, problematiza 

a fixidez das identidades, o lugar do Outro e as tensões entre o local e o global. Tal 

perspectiva, espero, nos permitirá não apenas precisar o lugar ocupado pela cultura 

portuguesa, brasileira e dos países africanos de Língua Portuguesa (PALOPs) na atual 

dinâmica dos mercados globais de bens simbólicos, como também os modos pelos quais os 

respectivos imaginários simbólicos estão sendo percebidos e consumidos pelo Outro; e, por 
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fim, as múltiplas apropriações de diversas matrizes culturais transnacionais pelos respectivos 

atores locais. 



 

 

 

 

 

 

 

1 CARTOGRAFIAS DO IMAGINÁRIO NAVEGANTE: representações hegemônicas 

da cultura portuguesa no Brasil 

 

Português teu passaporte/ Já nem é preciso ter/ Porque Deus já deu a sorte/De 

nasceres português/(...)/Tu tens na cara um sorriso triste/E quem resiste a esse teu 

olhar/Que às vezes fala de uma saudade/De outro tempo ou de algum lugar/(...)/E 

mesmo pobre, quando pões a mesa/Pões a fartura de tudo o que tens/Nossa Senhora 

reza do azulejo:/”Eu te projeto, bom português” (“Português sem passaporte” in 

Roberto Leal [1983]). 

 

Minha opção por Portugal como tema não é nem da ordem do inexorável e do 

indiscutível (“Porque sim!”), muito menos do aleatório e do imprevisível (“Por que não?”). 

Há, nas entrelinhas desta escolha, para além dos fatores pessoais e biográficos apontados na 

introdução desta tese, um desejo pelo Outro que apenas o deslocamento de perspectiva me 

permite acessar. Em outras palavras, e parafraseando a célebre frase de Tolstói segundo a qual 

para falar do mundo é preciso falar da própria aldeia, em que medida é possível continuar 

falando do mundo – e da própria aldeia – deslocando o centro, o local de onde se olha? Se 

lembrarmos que teoria vem do grego theorein, que significa “afastar-se para ver”, o próprio 

gesto de deslocar o centro já implica uma perspectiva teórica.  

Teses possuem seu quê de reportagem, embora secreta ou declaradamente aspirem à 

atemporalidade e quase sempre recusem o destino ingrato que costuma ser concedido ao 

“jornal de ontem”. Contudo, saber incorporar a uma pesquisa o calor que os acontecimentos 

irradiam pode se converter numa inegável mais valia. Quando esta investigação começou a 

ser feita, em meados de 2007, ainda não havia transcorrido a recessão global de agosto de 

2008: Portugal parecia viver um momento de equilíbrio interno, tanto político quanto 

econômico. A entrada na UE, em 2004 e posteriormente em 2007, dos países do Leste 

Europeu (como Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, Romênia e Bulgária, dentre outros) 

aparentemente retirara de Portugal o estigma de “primo pobre” da Comunidade  –  horizonte 

que a supracitada crise de súbito dissolveu. Mais uma vez, reprocessando momentos 
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anteriores de sua história, Portugal demonstrou não ter sabido desfrutar dos bônus que uma 

conjuntura mundial favorável havia oferecido, e em vez de ter aproveitado a injeção de 

dinheiro que a adesão à UE fomentou para investir no desenvolvimento interno, o país acabou 

contraindo dívidas monumentais junto aos nomes fortes da Zona do Euro, que o expressivo 

déficit dos últimos meses dificilmente dará conta de compensar. Não obstante, e num 

momento em que o próprio projeto Europeu como um todo parece atravessar um período de 

profundo questionamento nas esferas econômicas, políticas e culturais que o fundamentam, é 

no lado mais fraco da corda que os laços tendem a se fraturar primeiro. 

Diante da interrogação global em torno da questão: “Quem irá socorrer Portugal?”, 

uma estratégica visita da presidente Dilma Rousseff ao país, em março de 2011, acenou com a 

possibilidade que o Brasil viesse a prestar algum tipo de auxílio financeiro a Portugal, uma 

vez que o governo de Cavaco Silva manifestara pouco apreço à ideia de uma intervenção do 

Fundo Monetário Internacional. Em matéria publicada cerca de uma semana após o regresso 

da presidente Dilma, a revista Época questionava se o Brasil deveria ou não ajudar sua “ex-

metrópole”. A frase que dá início à reportagem é particularmente elucidativa:  

 

 (...) Dilma Roussef poderia ter recheado a visita a Portugal (...) com aquele rosário 

de declarações gentis e soporíferas sobre os laços históricos e culturais que unem os 

dois países. (...) Colocada diante de uma questão muito mais provocante, porém, ela 

não recuou. (...) Ponderou que o Brasil até poderia emprestar dinheiro ao país 

europeu, se houvesse garantias (CORONATO, 2009, p.18). 

 

O texto não deixa de surpreender pelo tom combativo e crítico. De fato, na imensa 

maioria das ocasiões em que as relações entre Brasil e Portugal estão em pauta, é o discurso 

dos “laços históricos e culturais” que parece funcionar como justificativa para a adoção de 

determinadas posturas, quase sempre inscritas no âmbito de um suposto consenso bi-nacional 

automaticamente gerado – da reforma ortográfica à flexibilização dos critérios para a entrada 

e permanência dentro da legalidade de trabalhadores brasileiros n‟Além-Mar. Quando o foco 

desta pesquisa residia na análise dos “ruídos e assimetrias” culturais entre os dois países, 

incontáveis vezes apropriei-me do referido discurso como forma de justificar não apenas 

minha opção e interesse, como também a percepção de que os ruídos consistiam num 

problema e as assimetrias deveriam ser resolvidas.  

Este não é o relato de uma conversão, mas de fato hoje tendo a enxergar a questão de 

maneira menos binária. Laços históricos e culturais, em si mesmos, não significam nada, e 
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muito menos servem para legitimar o caráter supostamente inconcebível do nosso desinteresse 

pela cultura portuguesa contemporânea. Se Portugal demonstra possui um interesse maior por 

determinados artefatos da cultura brasileira do que nós pelos artefatos deles (e mesmo este 

discurso também comporta diversas problematizações), isto se deve menos ao poder dos tais 

“laços históricos e culturais” e mais à atuação de determinados agentes segundo linhas de 

força inscritas no tempo presente. Evidente que isso não significa desconsiderar a 

contribuição do passado histórico nesta dinâmica: apenas busca contornar os riscos de que os 

“laços históricos e culturais”, de tanto serem invocados em vão, acabem sendo esvaziados do 

que lhes resta de potencial significante. 

Quando trazido para o nível individual-biográfico, contudo, o apelo do passado 

histórico comum parece ganhar uma sobrevida. O que tornava a série de programas Brasil e 

Portugal, Lá e cá, exibida pela TV Cultura/TV Brasil e, simultaneamente, pela RTP2 lusa 

durante o segundo semestre de 2010 tão efetiva em seu propósito era o deslocamento da 

problemática das assimetrias do nível político-institucional para a esfera pessoal (e não menos 

política por causa disso): seus apresentadores, o brasileiro Paulo Markun e o português Carlos 

Fino, ambos jornalistas, não tinham a pretensão de atuar como diplomatas e colmatar os 

abismos de percepção que por vezes separam Brasil e Portugal; muitas vezes, limitavam-se a 

utilizar o espaço do programa para franquear ao Outro as respectivas residências e trocar 

impressões sobre os modos pelos quais o Brasil vê Portugal (e vice-versa) na singela 

coloquialidade de uma tasca no Alentejo ou na amurada de uma fortificação construída pelos 

portugueses no litoral de Santa Catarina há mais de 400 anos. Apenas quando os “laços 

históricos e culturais” se convertem em medidas de afeto inscritas no contexto de 

preocupações contemporâneas – em outras palavras, quando o que importa é aquilo que 

fazemos com eles e de acordo com quais interesses – é que talvez faça algum sentido 

interpelá-los. 

Por outro lado, o “Por que não Portugal?”, embora sob o véu de uma aparente fuga da 

resposta, também não deixa de levantar algumas questões pertinentes acerca do modo como 

nossos objetos de pesquisa, nossas pequenas obsessões particulares, também se inserem no 

contexto de reflexões de escopo mais amplo sobre o mundo contemporâneo. De fato, no lugar 

do Portugal de hoje, outros recortes espaço-temporais revelar-se-iam igualmente válidos, 

posto que nos permitiriam iluminar, a partir das particularidades de um dado local, em que 

medida tais traços singulares “deslizam” por sobre discursos e práticas inscritas num âmbito 
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global ou transnacional. No entanto, não é como se os termos da equação fossem plenamente 

intercambiáveis, e uma eventual investigação sobre a música espanhola, francesa ou turca 

contemporânea nos conduzisse às mesmas conclusões a partir dos mesmos pontos de partida. 

O desafio, aqui, é refletir sobre as especificidades da sociedade e da cultura portuguesas sem, 

por um lado, adotar como basilares traços identitários estanques, essencialistas ou da ordem 

do senso comum e, por outro, sem defender de forma ingênua uma dissolução do local no 

global ou vice-versa. 

Dito de outra forma, o Portugal que adoto como objeto não se limita às fronteiras 

geográficas do Estado-Nação português, ou aos cidadãos que possuem a nacionalidade 

portuguesa inscrita em seus bilhetes de identidade ou, ainda, aos formatos/modos aos/pelos 

quais costumamos associar à/entender a expressão “música portuguesa”. A própria noção de 

identidade lusa será, no mais das vezes, preterida em nome de expressões mais sinuosas, 

como a ideia de portugalidade, percebida como processo e não como produto. O conceito de 

fluxo, presente nesta investigação desde sua configuração inicial, permanece fundamental 

para a perspectiva de olhar que adoto nas páginas que se seguem, embora distinto de sua 

acepção original: lá, ele dava conta de uma dinâmica que, pelo menos naquele momento, eu 

percebia como ruidosa e assimétrica; agora, ele se revela incontornável para se compreender 

uma dinâmica que é, antes de qualquer coisa, complexa. E se falar em fluxo não 

necessariamente implica o reconhecimento do dinamismo, aqui busco entender o fluxo não a 

partir de quem se posiciona no local de partida ou de chegada, mas daqueles que possuem o 

próprio centro deslocado – sejam eles migrantes, músicos, músicas ou o próprio autor destas 

linhas. 

Finda a primeira década do século XXI, que “laços históricos e afetivos” (sobretudo 

afetivos) são estes que pautam a relação entre Brasil e Portugal? Aliás e a propósito, existe 

uma relação entre Brasil e Portugal? Ou seria mais adequado falar em “relações”, no plural, 

consoante os objetivos ou a configuração das mesmas? Os defensores do discurso que tudo 

legitima a partir da simples existência dos tais laços vão postular que, durante o século XX, as 

relações luso-brasileiras “foram marcadas por encontros e desencontros (...) que não fizeram 

mais que acentuar ausências ou permanências nos relacionamentos político, econômico, 

cultural, lado a lado com velhos laços enraizados (...) numa „comunidade de afetos‟ muito 

mais antiga” (VARGUES, 2003, p. 281). Tal raciocínio, além de ser profundamente 

conservador, acaba por não nos informar muita coisa sobre o tempo presente, pois se tanto 
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ausências quanto permanências foram acentuadas, em tese seria possível afirmar que nada 

mudou. 

Aprendemos na escola que Portugal descobriu o Brasil, e depois aprendemos na escola 

a duvidar desta afirmação, posto que o Brasil já havia sido descoberto, desde muito antes, 

pelas populações indígenas que habitavam o nosso território antes da chegada de Cabral e sua 

esquadra. Foi-nos primeiro ensinado que os bandeirantes desempenharam um papel 

fundamental na expansão territorial do país rumo ao interior, depois foi-nos revelado que os 

bandeirantes não passavam de assassinos cruéis cuja sanha pelo ouro os conduziu ao massacre 

de contingentes inteiros de populações nativas (conforme narrado pela minissérie A muralha, 

exibida pela Rede Globo de Televisão como parte das “celebrações” pelos 500 anos do... 

Descobrimento do Brasil). Crescemos ouvindo histórias sobre o covarde e glutão D. João VI 

fugindo das tropas napoleônicas e desembarcando no Brasil em 1808, para só recentemente, 

no contexto das comemorações pelos 200 anos da vinda da Família Real Portuguesa, 

reconhecermos a índole estratégica e empreendedora do monarca luso (para o que muito 

contribuiu o surto revisionista fomentado por publicações como o best seller 1808, de 

Laurentino Gomes). Ou seja, mesmo os tais “laços históricos” não parecem fixados no tempo, 

e circunstâncias por vezes bastante semelhantes entre si (500 anos do Descobrimento, 200 

anos da vinda da Família Real) podem dar margem a contextos de recepção 

consideravelmente distintos. 

Há momentos em que os laços históricos e os afetivos se confundem e se misturam, 

por exemplo, no que diz respeito aos fluxos migratórios oriundos de Portugal para o Brasil 

durante as primeiras décadas do século XX, sobre os quais discorrerei mais adiante. Aqui, me 

parece difícil separar o que pertence ao espectro das relações políticas e institucionais entre os 

dois países (Getúlio Vargas incentivando a migração portuguesa, enquanto estabelecia cotas 

para migrantes de outras nacionalidades) e os efeitos deste processo na esfera do cotidiano, 

seja ele social ou familiar, com óbvias implicações para a consolidação de um imaginário 

relacionado a Portugal e aos portugueses. 

O fato é que, conforme apontado alguns parágrafos acima, os laços históricos e 

afetivos por si só não possuem função alguma, a menos que sejam inscritos no contexto de 

significações e interesses contemporâneos. E quanto a isso, talvez valha a pena questionar: o 

Brasil conhece Portugal? O Brasil deveria conhecer Portugal? Em que medida a recíproca é 

ou não verdadeira? 
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Este capítulo possui como objetivo discorrer sobre a atual configuração dos 

intercâmbios culturais e simbólicos entre Portugal e Brasil, com vistas ao mapeamento dos 

traços identitários hegemônicos a partir dos quais a música (e também a cultura) portuguesa 

tende a ser percebida. O capítulo é menos movido por um desejo de descobrir a origem de tais 

processos (por que música portuguesa, no Brasil, ainda é sinônimo de fado e Roberto Leal? 

Como explicar a persistência do estereótipo do “português da padaria” quando boa parte deste 

setor já se encontra sob a administração de outras comunidades migrantes?) e mais por um 

interesse em identificar as matrizes a partir dos quais um certo discurso sobre Portugal, da 

ordem do senso comum e do estereótipo, consagrou-se e solidificou-se entre nós ao longo das 

últimas décadas. Só assim será possível, nos capítulos seguintes, nos debruçarmos sobre esta 

esfinge chamada “música pop portuguesa contemporânea” tendo como pano de fundo o 

panteão dos mitos que nos atiram para longe dela. 

Eis como este primeiro capítulo encontra-se estruturado: a primeira seção introduz a 

discussão sobre a suposta assimetria nas trocas simbólicas entre Portugal e Brasil, 

problematizando a ideia de que nas últimas décadas teria havido uma inversão da dinâmica 

centro/periferia no que tange às relações entre os dois países; a segunda seção, por sua vez, se 

apropria do olhar de Boaventura de Sousa Santos a propósito da existência de um “senso 

comum mítico” como instância mediadora da percepção que o mundo tem de Portugal para 

investigar como os intercâmbios recentes entre os dois países encontram-se pautados por uma 

associação quase automática entre Portugal e passado; já a terceira seção busca dissecar a 

presença deste mesmo discurso mítico nas narrativas identitárias hegemônicas sobre a 

portugalidade, com ênfase nos elementos históricos associados, em maior ou menor grau, à 

época dos Descobrimentos, configurando aquilo que provocadoramente nomeio de 

“imaginário navegante”; a quarta seção investe na discussão sobre a identidade lusa a partir 

das circunstâncias de contato e confronto possibilitadas pelos fenômenos migratórios (no caso 

desta seção, detenho-me nos fluxos oriundos de Portugal e destinados ao Brasil que se 

intensificam em meados do século passado e que, em alguma medida, revelaram-se 

determinantes para a consolidação de um certo olhar em relação à cultura lusa), desdobrando-

se numa reflexão sobre o nacional-cançonetismo, ainda hoje percebido, segundo o senso 

comum, como sinônimo de música portuguesa; a quinta e última seção relaciona nossa 

percepção contemporânea sobre Portugal à condição de destino turístico desfrutada pelo país, 
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introduzindo conceitualmente a ideia de articulações entre formas tradicionais e quadros de 

modernidade que atravessará os capítulos posteriores desta tese. 

  

1.1 Sobre afetos e inversões, ruídos e assimetrias 

 

Uma primeira forma de abordar os atuais fluxos simbólicos entre Brasil e Portugal é 

sob a perspectiva de que teria ocorrido uma alteração profunda na configuração dos mesmos, 

registrada pelo menos desde meados dos anos 80. Aqui, é preciso tomar cuidado com a 

tentação da polaridade, segundo a qual bastaria dizer que o antigo centro político-econômico 

teria se convertido em periferia no âmbito cultural e simbólico, enquanto a condição de 

periferia do Império Ultramarino, de destino dos fluxos (de pessoas, principalmente) oriundos 

de Portugal teria sido superada nas últimas décadas do século passado, quando o Brasil 

ascenderia à categoria de centro do imaginário simbólico que Portugal parece importar de 

forma entusiasmada. Pensar dessa forma é não apenas ignorar as complexidades dos 

processos históricos de longa duração como também adotar um binarismo muito pouco 

produtivo em termos intelectuais, como se relações binacionais se dessem num vácuo político 

imune às relações que cada país estabelece com outras nações do globo.  

Em primeiro lugar, não é como se Portugal tivesse abdicado do papel de centro ontem 

ou anteontem. Pelo menos desde 1822 a centralidade de Portugal em relação à antiga colônia 

vem sendo posta sob rasura; se levarmos em conta que mesmo antes da Independência do 

Brasil boa parte dos recursos auferidos com a exploração colonial eram redirecionados para o 

pagamento de dívidas contraídas por Portugal junto à Inglaterra, talvez esta posição de 

centralidade já viesse sendo minada desde há muito. Em segundo lugar, e a despeito de nos 

últimos anos o Brasil ter ascendido à condição de aspirante à potência mundial, pregar a 

centralidade da cultura brasileira em Portugal me parece um pouco excessivo, não só em 

virtude da manutenção de uma certa hegemonia estadunidense, nomeadamente no plano 

cultural e musical, como também pela “concorrência”, no âmbito político-econômico, de 

alguns países membros da União Européia (sobretudo Alemanha, França e Inglaterra), das 

demais nações emergentes (como Índia, China e Rússia, cujos cidadãos também representam 

contingentes migratórios expressivos em Portugal) e das ex-colônias africanas (Angola e 

Cabo Verde, sobretudo, e em menor escala Moçambique e São Tomé e Príncipe).  
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O capítulo 4 aprofundará as problematizações deste discurso. Por ora, basta considerar 

que as relações entre centro e periferia, que nunca foram tão planificadas quanto o senso 

comum leva a crer, atingem um grau de complexidade no contexto contemporâneo que falar 

numa simples inversão me parece bastante simplista. O único aspecto no qual o discurso da 

inversão talvez proceda é no que tange aos fluxos migratórios, que de fato sofrem um 

redirecionamento entre finais dos anos 80 e o início da década seguinte, sobretudo se 

comparados à massiva imigração lusitana que se verifica nas décadas de 40 e 50. Mas mesmo 

aqui é preciso sofisticar a relação entre o reordenamento do sentido destes fluxos e a dinâmica 

dos intercâmbios culturais que dele derivam, pois não é como se a presença da cultura 

brasileira (e, nunca é demais questionar, de qual cultura brasileira estamos falando) em 

Portugal equivalesse automaticamente ao aumento do contingente de migrantes vindos do 

Brasil n‟Além-Mar. Além do mais, e futurologias muito à parte, o atual momento de crise 

atravessado por Portugal pode vir a favorecer, muito em breve, uma nova reorientação destes 

fluxos, tendo em vista que muitos brasileiros luso-residentes começam a manifestar o desejo 

de regressar ao país (DUARTE, R., 2009, p. 16), e mesmo alguns portugueses já concebem a 

vinda para o Brasil como uma possibilidade de inserção profissional.  

A década de 70 parece assinalar o início de uma presença sistemática da cultura 

midiática brasileira em Portugal, contemplando um repertório que vai dos livros de Jorge 

Amado às canções de protesto, passando pelos célebres fascículos da Editora Abril. Nada nos 

autoriza a concluir, entretanto, que tal presença estivesse relacionada ao fato de muitos 

exilados políticos brasileiros (como Augusto Boal e Glauber Rocha) terem buscado refúgio no 

Portugal recém-liberto do Salazarismo – desnecessário dizer que a bagagem do migrante nem 

sempre (aliás, quase nunca) se converte em hegemonia. Da mesma forma, se o ano de 1977, 

com a transmissão do primeiro capítulo da novela Gabriela pela RTP, assinala o início de um 

consideravelmente longo período (pelo menos duas décadas) de hegemonia da 

teledramaturgia da Rede Globo de Televisão em Portugal, até onde se sabe este movimento 

não corresponde a nenhum surto de migração no mesmo sentido, antes correspondendo, 

talvez, a uma mudança sociocultural interna favorecida pelo estebelecimento de uma situação 

política equilibrada após três anos de incerteza decorrentes da Revolução, e traduzida numa 

pequena revolução comportamental em escala midiática (imagine-se o choque que o célebre 

contra-plongée de Sonia Braga subindo no telhado à cata de uma pipa deve ter provocado nos 

portugueses de tendências mais conservadoras, após quase cinco décadas de Salazarismo). No 
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que tange à década de 90, em contrapartida, talvez haja alguma correspondência entre a 

intensificação dos fluxos migratórios do Brasil para Portugal (cujo perfil é consideravelmente 

distinto daquele verificado à época da Ditadura Militar) e a entrada massiva, em Portugal, de 

determinadas matrizes da nossa música popular massiva que tanto vão ser direcionados para a 

população brasileira residente n‟Além-Mar quanto afetar a configuração de certos formatos 

musicais portugueses, conforme veremos no capítulo 4. 

Ao defender, em reflexão anterior, que “passamos a saber muito pouco sobre o que 

Portugal produz em matéria de artefatos culturais hoje, enquanto que, em Portugal, o espaço 

ocupado pela cultura brasileira (...) só não é mais hegemônico porque o imaginário cultural 

anglo-americano ainda ocupa esse lugar dominante” (MONTEIRO, 2008c, p. 4), sinto 

fornecer a equivocada impressão de que, algures em nossa história recente, chegamos a 

conhecer em profundidade a cultura midiática portuguesa. Se o fado, os ritmos folclóricos e 

alguns artistas vinculados ao universo da música ligeira chegaram a circular no Brasil, 

vinculados à presença das comunidades migrantes que aqui chegaram nos anos 40, 50 e 60, tal 

constatação não dá conta de um “conhecimento em profundidade” nem na acepção 

quantitativa da expressão (no sentido de sua recepção pela população brasileira em geral 

afirmar-se como representativa) e muito menos na qualitativa (no sentido de que a música 

portuguesa não se resume, nem nunca se resumiu, aos formatos internacionalmente 

consagrados).  

O mea culpa também se aplica ao pólo oposto da equação, ou seja, que o interesse de 

alguns artistas portugueses contemporâneos em estreitar contatos com o imaginário musical 

brasileiro e absorver influências seja representativo do interesse que a população portuguesa 

como um todo (fosse esse dado sequer possível de se mapear) demonstra pela música 

brasileira. Teresa Salgueiro pode gravar um disco dedicado à Bossa Nova intitulado Você e eu 

(2007); Caetano Veloso, Milton Nascimento e Gabriel o Pensador podem participar do disco 

de duetos de Sergio Godinho, O irmão do meio (2003); Ivete Sangalo pode arrastar multidões 

para os seus concertos em Portugal e atuar como atração principal do Rock in Rio Lisboa – 

mas em que medida tais dados nos informam sobre as diversas modalidades de consumo da 

música brasileira em Portugal? 

Já que é de sensos comuns que este capítulo se trata, percebe-se, portanto, como a 

lógica da inversão também se presta a alimentar tais mitos. O aspecto pernicioso desta lógica 

é que a suposta facilidade oferecida pelo discurso da alternância entre centro e periferia acaba 
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por obliterar os aspectos mais relevantes para se compreender o atual estado das relações 

musicais entre Brasil e Portugal. Veja-se o caso dos eventuais artistas portugueses que 

conseguiram penetrar no restrito mercado fonográfico brasileiro ao longo dos últimos 15 anos, 

sem que “penetrar” apareça como sinônimo de sucesso massivo e ampla circulação midiática: 

à exceção de Pedro Abrunhosa nos anos 90 e do discreto Toranja nos 2000, todos os demais 

(Madredeus e Dulce Pontes, Mariza e António Zambujo) possuíam algum tipo de 

correspondência com as formas tradicionais a partir das quais “aprendemos” a perceber 

Portugal. E embora tanto o primeiro par quanto o segundo já sejam praticantes de propostas 

musicais híbridas, num contexto em que a própria idéia de tradição passa a ser revista a partir 

das múltiplas possibilidades de mistura, é sob a chave do “fado” que tenderão a ser avaliados 

no Brasil. Quais as matrizes desta chave de leitura, ao mesmo tempo limitadora e reveladora 

da nossa concepção de cultura portuguesa?   

O sucesso da marca Rock in Rio em Portugal foi, durante muito tempo, entendido – do 

lado de cá – como sintoma maior da nossa presumida hegemonia em terras lusas (a par das 

inevitáveis piadas com o fato de o festival ser “in Rio” e “em Lisboa” ao mesmo tempo). 

Contudo, em nenhum momento a existência de um Rock in Rio em Madrid fomentou o 

mesmo discurso sobre a hegemonia brasileira em terras espanholas; sustentar que o êxito 

midiático e mercadológico do Rock in Rio Lisboa metonimicamente representa o poderio da 

cultura brasileira em Portugal, por sua vez, desconsidera as disputas simbólicas entre este 

evento e outros festivais de música portugueses, julgados segundo diferentes critérios de 

legitimidade consoante o perfil de cada um
1
; e, por último, o que fazer com este discurso 

quando a quarta edição do Rock in Rio “in Rio”, ocorrida em setembro de 2011, contou com 

quatro artistas portugueses (Rui Veloso, Xutos & Pontapés, Buraka Som Sistema e David 

Fonseca) como atrações de um dos palcos de perfil mais “alternativo”? Em que medida este 

dado novo nos permite reconsiderar o antigo discurso? 

Um olhar superficial sobre a questão dos intercâmbios simbólicos entre Portugal e 

Brasil, portanto, talvez nos revele que haveria uma espécie de “desigualdade inerente” à 
                                                           
1
 Se avaliado em comparação aos festivais de verão “rurais”, como o Sudoeste e o Paredes de Coura (nos quais 

assistir aos shows implica disposição para dormir ao relento, tomar banho de rio e apanhar carona – ou boléia, 

como se diz em Portugal – em direção a localidades do interior por onde o trem não passa), o Rock in Rio Lisboa 

tende a ser considerado por demais “urbano”. Se julgado em referência aos festivais urbanos de perfil mais 

“alternativo”, como o Optimus Alive ou o SuperBock SuperRock, o Rock in Rio Lisboa será percebido como 

excessivamente massivo e pejorativamente “familiar”, “misto de parque de atracções e centro comercial ao ar 

livre” (BELANCIANO, 2010). Compreensível, portanto, que os veículos da imprensa lusa que mais atuem como 

trendsetters e mais promovam o pop/rock português encarem o Rock in Rio Lisboa com algum desdém, o que 

está longe de configurar alguma hegemonia – tanto de um lado quanto de outro. 
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própria configuração das indústrias culturais brasileira e portuguesa, no que diz respeito aos 

estilos musicais, ao volume de discos vendidos e ao número de artistas, cantores e 

compositores, o que tornaria a percepção dos respectivos imaginários simbólicos, de partida, 

marcada pela idéia de assimetria. Se aplicarmos a essa questão a noção de campo, formulada 

por Pierre Bourdieu (1989; 2007), verificaremos que distintos agentes, ao ocuparem posições 

diferentes e hegemônicas em relação aos demais, tendem a movimentar-se de maneira a 

conquistar mais força dentro do campo e, em conseqüência, minimizar o poder de fogo dos 

outros agentes participando da contenda. Sob essa perspectiva, toda relação entre imaginários 

simbólicos seria essencialmente assimétrica. 

Ainda assim, e a despeito de, no quesito legitimidade musical, o Brasil se configurar 

como um produtor relativamente auto-suficiente no plano internacional (basta verificarmos a 

receptividade que a nossa música, em suas mais diversas manifestações, encontra em locais 

tão díspares quanto a Argentina, os Estados Unidos e o Japão), e nossa percepção da produção 

musical de outros países também ser, em grande parte, mediada por discursos reducionistas e 

estereotipizantes (França=chanson; Espanha=flamenco; Itália=tarantela), existe algo no modo 

segundo o qual concebemos a música portuguesa que parece não apenas aderir 

aguerridamente ao estereótipo como também bloquear a intromissão de quaisquer elementos 

externos ao senso comum. 

É certo que os artistas brasileiros com projeção no mercado português são aqueles que, 

em alguma medida, foram legitimados ou por uma certa tradição crítico-elitista da música 

popular brasileira (Chico, Caetano, Milton Nascimento, Tom Jobim, Adriana Calcanhotto), ou 

pela intensa popularidade, mensurada em termos mercadológicos, de que desfrutam em sua 

terra natal (Ivete Sangalo, Pitty, Skank, Marcelo D2, Banda Calypso). Por outro lado, é 

impossível desconsiderar o papel desempenhado pelas novas tecnologias de informação e 

comunicação, materializadas na internet (mais especificamente nos softwares de troca de 

arquivos de música digital como o Soulseek e o Emule, sites hospedeiros de comunidades 

virtuais como o Orkut, MySpace e Facebook ou mesmo através de interfaces de áudio e 

sistemas de recomendação musical como o Last.fm), que poderiam atuar no sentido de 

favorecer a circulação de conteúdos musicais portugueses contemporâneos não 

necessariamente inseridos nos grandes circuitos de mídia. A ausência de mediadores 

legitimados que efetuem estas pontes – mais uma vez, a quem seria interessante a 

intensificação dos intercâmbios musicais entre os dois países? – somada à falta de um 



39 

 

 

 

pensamento estratégico por parte da indústria fonográfica lusa, contudo, tende a favorecer a 

perpetuação dos clichês sobre a música portuguesa no Brasil, os quais as próximas seções se 

propõem a desnaturalizar. 

 

1.2 Traços do senso comum mítico na presença cultural de Portugal no Brasil 

 

Esta seção tem por objetivo elencar os elementos constituintes de um "senso comum 

mítico"2 sobre a cultura portuguesa (SANTOS, 2006) na produção musical lusa que circula de 

forma hegemônica no Brasil. De modo a evidenciar os modos segundo os quais associamos 

Portugal a uma ideia de passado, efetuo um breve mapeamento dos intercâmbios simbólicos 

(literários, cinematográficos e musicais) entre os dois países, à procura de evidências dos 

modos pelos quais estamos concebendo a cultura portuguesa. Estas podem ser identificadas, 

entre outras manifestações, na recorrência sistemática a determinados temas que se fazem 

presentes em boa parte das representações consagradas entre nós (como o apelo à tradição, o 

retorno nostálgico a um passado de glórias e a eterna melancolia). Tais discursos, que 

concebo como sendo socialmente construídos ao longo do tempo, tendem muitas vezes a ser 

percebidos como verdades sobre o caráter nacional português, vinculadas, em alguma medida, 

ao imaginário simbólico articulado pela experiência migrante. 

De todas as matrizes culturais que constituem o discurso a partir do qual os brasileiros 

constroem sua narrativa identitária, a componente lusitana talvez seja aquela mais pautada por 

uma ideia de tradição. Diferentemente da matriz negra ou indígena, entretanto, em que o 

discurso da tradição assume, no mais das vezes, um caráter de resistência tática, necessário à 

consolidação de posturas contra-hegemônicas, no que diz respeito à cultura portuguesa a 

tradição será pensada, quase sempre, como sinônimo de um apego nostálgico e, portanto, 

imobilizante, a um passado distante e mitificado.  

                                                           
2
 A concepção de “senso comum” que utilizo ao longo desta tese é tributária tanto às reflexões do sociólogo 

português Boaventura de Sousa Santos (2006) quanto ao antropólogo Clifford Geertz (2007), que concebe o 

senso comum como um sistema cultural, ou seja, um prisma, através do qual certas sociedades irão enxergar e 

compreender o mundo, a partir de critérios como a não-metodicidade, a leveza, a praticabilidade e uma aparente 

naturalidade de alguns discursos. A necessidade de combinar os dois conceitos se deve ao fato de a postura de 

Geertz, tomada isoladamente, poder nos conduzir na direção de uma “naturalização da naturalização” operada 

pelo discurso do senso comum – sua validade como sistema cultural não pode e nem deve ser sinônimo de algo a 

ser celebrado ou aceito acriticamente – razão pela qual o argumento utilizado por Boaventura, de que o senso 

comum também pode funcionar como embotamento da visão crítica, constitui um complemento necessário à 

hipótese que pretendo sustentar. 
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Se nos propusermos a refletir, durante breves dois minutos, a respeito das imagens e 

representações que associamos a Portugal ou à cultura portuguesa, talvez sequer 

problematizemos a freqüência com que certas marcas de passado são acionadas, de tão 

naturalizadas que tais formas se constituíram. No nosso imaginário, Portugal assume as 

feições de um país velho, sendo a cultura portuguesa invariavelmente concebida a partir de 

referências que, na melhor das hipóteses, datam da década de 50 do século passado. É de 

acordo com essa lógica, por exemplo, que nossa concepção de literatura portuguesa 

permanece atrelada aos Camões, Eças e Camilos de priscas eras, avançando, no máximo, até 

Fernando Pessoa, e apenas tangenciando José Saramago em virtude da legitimação 

internacional simbolizada pelo prêmio Nobel concedido ao escritor em 1998. Quando 

pensamos em Portugal na condição de destino turístico, são os azulejos, as quintas, os 

vinhedos, os castelos, o velho casario do Porto, os bonecos típicos em miniatura e os 

souvenirs do Santuário de Fátima que predominam sobre os centros comerciais, os trens de 

alta velocidade e as construções modernas, como o Oceanário de Lisboa ou o Pavilhão da 

Expo. 

Em contrapartida, o imaginário que Portugal importa do Brasil, muito por intermédio 

das telenovelas e de certas vertentes da nossa música popular, apresenta-se como dinâmico e 

eminentemente urbano; o imaginário cultural que o Brasil conserva de Portugal, por sua vez, é 

estático, congelado no tempo, nos remetendo ao passado ou às perspectivas mais 

tradicionalistas sobre cultura lusa. É o caso do brasileiro 

 

 
(...) que se decepciona e até se irrita com o seu amabilíssimo cicerone português, 

porque este insiste em mostrar-lhe as auto-estradas, as pontes suspensas, os edifícios 

modernos e os centros comerciais, quando o que ele quer ver é o Portugal de sua 

saudade, uma saudade herdada de seus avós ou adquirida nas leituras de menino 

(...): as aldeias, as quintas, os vinhedos e os lagares, além, naturalmente, das ruas 

estreitas de Lisboa e do Porto, do Castelo de Tomar, dos Jerónimos (COSTA E 

SILVA, 2003, p. 47). 

 

Em resumo, e traduzindo a conjuntura acima descrita para uma perspectiva mais 

acadêmica, a antropóloga Kilza Setti (1992, p. 113-122) afirma que 

 

 
[apenas] a literatura, a arquitetura, a arte santeira, o mobiliário, a poesia, as tradições 

populares, sobretudo dos séculos anteriores ao nosso, têm-se constituído em objetos 

de estudo. (...). Discute-se, de preferência, um Portugal distante no tempo, evocado 

em temas como o da escravidão (com retorno garantido pela mídia) ou o dos jogos 

mercantilistas da Coroa Portuguesa, até ao Segundo Império (as telenovelas “Dona 
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Beija”, “Sinhá Moça”, “Escrava Isaura”, que evocam sempre um Portugal do 

passado).  

 

Quando dei início a esta pesquisa, instintivamente meu primeiro impulso foi no 

sentido de buscar referencial teórico naquela que se promove como a maior biblioteca sobre 

assuntos portugueses fora de Portugal, o Real Gabinete Português de Leitura, majestosa 

construção em estilo manuelino situada no Centro do Rio de Janeiro. A citação acima 

constava de uma das poucas obras que pareciam minimamente vinculadas à minha pesquisa 

disponíveis no acervo da instituição: havia uma profusão de obras e monografias sobre fado e 

instrumentos musicais populares, uma única sobre a Geração dos Trovadores (ver capítulo 2) 

e ainda outra que, embora versasse sobre música pop no âmbito anglófono, contemplava 

alguns artigos sobre o pop/rock português dos anos 80, nada mais. Em contrapartida, 

verificava-se uma abundância de trabalhos sobre literatura, o que talvez nos informe algo 

sobre o caráter hegemônico de algumas trocas.  

De fato, de todos os intercâmbios culturais entre os dois países, o literário talvez seja 

aquele que se manteve mais constante ao longo dos anos. Almino (2003, p. 127) mapeia as 

relações no âmbito da literatura entre Brasil e Portugal, sobretudo a partir do século XIX e na 

primeira metade do século XX, quando “o espaço literário e cultural entre o Brasil e Portugal 

era praticamente um só”. Há dois momentos, entretanto, que provocam abalos nessa aparente 

harmonia. O primeiro é representado pelo Modernismo da década de 20, cujo antilusitanismo 

“trai um reconhecimento da relevância literária, ainda que decrescida, de Portugal para o 

Brasil. Mas o desejo de independência e de imersão profunda numa suposta brasilidade é 

conseqüente, e a literatura brasileira passa (...) a ser auto-referenciável” (ibid., p. 130)
3
. O 

segundo momento, cujos efeitos foram decisivos para a atual configuração dos intercâmbios 

entre os dois países, ocorreu principalmente nos primeiros anos da nossa Ditadura Militar (de 

1964 até meados dos anos 70), quando Portugal também vivia sob o peso de um regime 

autoritário, ainda que este já se encontrasse em seus estertores.  

Para além dos escritores de outros tempos, entretanto, há uma variedade de autores 

que despontaram no cenário da literatura em língua portuguesa, a partir dos anos 80 e 90, a 

terem suas publicações mais recentes lançadas com regularidade aqui no Brasil. Se José 

Saramago talvez seja um dos poucos a desfrutar do status de best seller, os demais, como 

                                                           
3
 Macunaíma, de Mario de Andrade, por exemplo, somente foi publicado em Portugal cerca de setenta anos após 

seu lançamento, em 1989. 
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António Lobo Antunes e Inês Pedrosa, não devem ser desconsiderados. Cabe destacar, 

também, escritores como o angolano José Eduardo Agualusa e o moçambicano Mia Couto, 

que tematizam o cenário luso-africano pós-descolonização e contribuem para oxigenar a 

literatura em língua portuguesa mediante o estabelecimento de um diálogo sólido com o 

imaginário simbólico da cultura africana – o primeiro, inclusive, chega a fundar uma editora, 

a Língua Geral, com vistas ao fomento da circulação da produção literária de autores 

circunscritos ao controverso “espaço lusófono”. Eventos como a Festa Literária de Paraty vêm 

atuando no sentido de ampliar a visibilidade de escritores e poetas portugueses 

contemporâneos, como Miguel Gullander, Patrícia Reis, Francisco José Viegas e José Luis 

Peixoto (2008) e valter hugo mãe (2011). 

A recente polêmica em torno da Reforma Ortográfica da Língua Portuguesa provocou 

uma saudável desarmonia neste cenário aparentemente consensual, uma vez que a 

uniformização normativa do idioma escrito previsto por ela pautava-se pelo português do 

Brasil e não pelo de Portugal, o que fomentou alguns debates em torno da problemática da 

origem da língua e de seu uso hegemônico. Aqui, aspectos mercadológicos e identitários 

convergem, se confundem e são mascarados por argumentos supostamente pragmáticos 

(facto, sem o “c” que a Reforma derruba, não significa, em Portugal, o mesmo que fato no 

Brasil): como o mercado literário brasileiro é mais forte do que o português, compreensível 

que a padronização da língua escrita venha mais a favorecer a entrada de livros brasileiros em 

Portugal do que o inverso, eliminando, ainda, a necessidade de “tradução”
4
 entre uma 

modalidade da língua e outra (OTAVIO, 2008). No cômputo geral, a Reforma parece mais 

desvantajosa e desabonadora para Portugal do que para o Brasil; no que diz respeito aos 

países africanos, o incômodo se manifesta no fato de a opinião deles dificilmente ser levada 

em conta... 

Se passarmos da literatura para o audiovisual, mais especificamente para o âmbito da 

Sétima Arte, entre Portugal e Brasil o desconhecimento é mútuo. É certo que o volume da 

produção cinematográfica portuguesa é reduzido (em Portugal, são produzidos cerca de 12 

filmes por ano) e o grosso dos filmes que consegue um lançamento comercial (ainda que 

                                                           
4
 Pode até soar estranho, mas a verdade é que as afinidades linguisticas entre Brasil e Portugal são menos nítidas 

do que parecem à primeira vista. À exceção de autores como José Saramago, que exigiam a manutenção da 

grafia tal qual utilizada em Portugal, muitos livros portugueses sofriam um processo de tradução ao serem 

publicados no Brasil – e vice-versa. No que concerne ao português falado, entretanto, a Reforma pouco ou nada 

afeta, razão pela qual provavelmente continuaremos assistindo a filmes portugueses legendados enquanto as 

telenovelas brasileira prosseguirão sendo exibidas em Portugal sem qualquer tipo de legenda.  
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discreto) no Brasil corresponde a co-produções entre os dois países (o Ministério da Cultura, 

por meio da Secretaria do Audiovisual, lança periodicamente editais de fomento à produção 

conjunta entre Brasil e Portugal). Ainda assim, é somente nos Festivais e Mostras mais 

voltados para as cinematografias não-hollywoodianas que o público brasileiro consegue ter 

acesso a alguns expoentes dessa nova cinematografia lusa. Veja-se o exemplo do Festival do 

Rio, que parece se configurar como a única janela possível para que a produção 

cinematográfica portuguesa contemporânea chegue até nós
5
. 

A presença do cinema brasileiro em Portugal, em contrapartida, não se revela tão 

expressiva quanto o senso comum leva a crer. Há um festival anual voltado para a produção 

nacional em Lisboa, e o ano de 2011, mal começado, viu Tropa de Elite 2 (José Padilha, 

2010) e o documentário Lixo extraordinário (João Jardim, Lucy Walker e Karen Harley, 

2009) serem lançados comercialmente n‟Além-Mar, mas ambos os filmes constituem a 

exceção que confirma a regra. O fato de o primeiro Tropa de elite ter repetido, na periferia de 

Lisboa, o fenômeno clandestino que se registrou em sua terra natal é bastante revelador da 

presença reduzida do cinema brasileiro em Portugal. Em termos de imaginário audiovisual, o 

espaço parece reservado à nossa produção televisiva, e mesmo esta não parece viver um bom 

momento, como o capítulo 4 tratará de abordar.  

Houve uma época em que o realizador portuense Manoel de Oliveira (1908- ), 

considerado o mais velho cineasta ainda em atividade e cujos filmes costumavam ser lançados 

com alguma regularidade no Brasil, representou metonimicamente todo o cinema português 

para o público brasileiro – em alguma medida, seu estilo reflexivo, caracterizado pela mise-

en-scene rigorosa e pela profusão de planos estáticos, ajudou a consolidar o estigma do 

cinema luso como algo lento e avesso a pretensões comerciais. Suas obras mais recentes, 

contudo, permanecem inéditas. As últimas produções portuguesas não dirigidas por Manoel 

de Oliveira a provocarem certa comoção no circuito comercial brasileiro foram A comédia de 

                                                           
5
 Levantamento completo sobre a presença portuguesa no Festival do Rio de 2006 e 2007 pode ser encontrado 

em Monteiro (2007). Na edição 2008 do evento, se por um lado a participação portuguesa resumiu-se a quatro 

filmes, por outro pelo menos dois deles tiveram boa repercussão junto à imprensa especializada: o thriller erótico 

Call girl (de António Pedro Vasconcellos, também em regime de co-produção) e Aquele querido mês de agosto 

(de Miguel Gomes, jovem revelação do cinema português e oriundo da “escola” João César Monteiro, lançado 

comercialmente no Brasil no segundo semestre de 2009). O mapeamento não foi efetuado em 2009. Em 2010, 

por sua vez, a participação lusa contemplou os longas de ficção América, de João Nuno Pinto; Guerra civil, de 

Pedro Caldas; Embargo, de António Ferreira e A esperança está onde menos se espera, de Joaquim Leitão (cuja 

canção tema esteve a cargo da brasileira Luanda Cozetti, vocalista do grupo radicado em Portugal Couple 

Coffee); bem como os documentários José & Pilar, de Miguel Gonçalves Mendes (lançado em circuito em 

novembro de 2010) e Complexo: universo paralelo, polêmica incursão do português Mario Patrocínio pelas 

Favelas do Alemão antes da pacificação.  
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Deus (do iconoclasta diretor João César Monteiro, já falecido), em 1996, e O fantasma 

(2000), de João Pedro Rodrigues
6
. Ambos os filmes apresentavam propostas radicais de 

experimentalismo estético: enquanto o primeiro narrava a pitoresca história de um sorveteiro 

que colecionava pêlos pubianos femininos, este último continha cenas de homossexualismo 

explícito e, talvez pelo choque que representavam em relação ao nosso senso comum sobre a 

cultura portuguesa, tenham se transformado em inesperados sucesso no circuito alternativo. 

Em junho de 2007, após mais de doze semanas consecutivas em regime de pré-estréia, a co-

produção luso-brasileira Viúva rica solteira não fica, do também veterano cineasta José 

Fonseca e Costa, finalmente entrou em cartaz, numa única sala da Zona Sul carioca, 

permanecendo em exibição durante duas semanas. Fenômeno semelhante aconteceu em 2008, 

quando O mistério da Estrada de Sintra, co-produção Brasil-Portugal dirigida por Jorge 

Paixão da Costa, saiu do circuito após duas semanas numa única sala da Barra da Tijuca, e em 

2011, quando Duas mulheres¸ de João Mário Grilo (filme que contava com trilha sonora de 

Wagner Tiso) teve o mesmo destino em um cinema da Glória
7
.  

O estudo das trocas musicais entre Portugal e Brasil é tema que perpassa toda esta 

tese, razão pela qual aqui apresento a discussão de forma meramente introdutória e consoante 

o ímpeto de mapeamento que norteou os últimos parágrafos. Segundo Tinhorão (2006, p. 27), 

datam do século XVIII as primeiras trocas sonoras entre os dois países. Estas trocas se davam 

via o intercâmbio de escravos entre a colônia e a metrópole: os negros que partiam do Brasil 

para servir nas casas de seus “donos” em Portugal levavam na bagagem todo um repertório de 

danças e ritmos que caíam no gosto das classes populares em Portugal e, posteriormente, eram 

“suavizados” e assimilados pela aristocracia. 

As seções de “música portuguesa” das inúmeras lojas que vendem LPs usados 

existentes no Rio de Janeiro, por sua vez, revelam ser bastante comum que artistas como 

                                                           
6
 Outro filme de João Pedro Rodrigues, Odete alucinada (2005), passou quase despercebido pelo Festival de 

Cinema do Rio do mesmo ano. 
7
 Para além desses momentos isolados, o que restam são algumas iniciativas esparsas e de cunho “diplomático”. 

Um exemplo foi a Mostra União Européia, sediada no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro na primeira 

quinzena de julho de 2007, que exibiu em sua estréia a produção portuguesa A costa dos murmúrios, dirigido por 

Margarida Cardoso, sobre os conflitos que desembocaram na independência de Moçambique. A sessão reuniu 

cerca de quarenta espectadores (a maioria composta por funcionários do Consulado Português no Rio de Janeiro, 

que havia selecionado o filme para a Mostra). Em 2010, o Centro Cultural Banco do Brasil sediou uma 

retrospectiva integral do realizador Pedro Costa, cerca de dois anos depois de o Fórum de Ciência e Cultura da 

UFRJ ter organizado evento semelhante, fazendo coro à celebração que a crítica internacional (e nacional, vide o 

entusiasmo das revistas online Cinética e Contracampo) vem reservando ao diretor lisboeta. Mensalmente desde 

2010, a Cinemateca do MAM sedia o Bacalhau Cinema Clube, cuja programação alterna curtas e longas-

metragens portugueses recentes, e cujo nome não deixa de ser um instigante caso de essencialismo estratégico 

(BHABHA, 1998). 
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Amália Rodrigues e Francisco José nos anos 60 e 70
8
, e Roberto Leal nos anos 80, 

conseguissem encontrar espaço não apenas nos jornais voltados à vasta comunidade de 

migrantes residente no Brasil e nos programas de rádio e televisão dedicados à cultura 

portuguesa, como também na grande mídia, alcançando alguma repercussão em nível 

nacional, embora quase sempre numa chave de leitura que pendia para o pitoresco e o exótico 

(sobretudo no caso de Roberto Leal, haja vista suas freqüentes aparições no programa de 

auditório apresentado por Abelardo Barbosa, o Chacrinha).  

Longe se vai o tempo em que o programa Seleções portuguesas, o Show da Malta, 

produção independente retransmitida pela extinta TV Corcovado (Rede OM, a partir de 1992) 

nas manhãs de domingo até meados dos anos 90, atuava como porta-voz das notícias da 

“terrinha” junto à comunidade migrante residente no Brasil. Hoje, este espaço parece ser 

ocupado por uma atração intitulada Assim é Portugal, produzida e apresentada por José 

Carlos Pereira e levada ao ar pelo canal por assinatura TV Net Cidade, às 19h30 de domingo e 

com reprises durante a semana em horários aleatórios. De alguma forma, Assim é Portugal 

preenche a lacuna deixada pelo finado O show da malta: com o suporte da agência de turismo 

Galtur (empresa sediada no subúrbio carioca, cuja origem lusitana é subliminarmente 

denunciada no próprio nome da empresa) e contando com o patrocínio de diversos 

empreendimentos comerciais administrados por portugueses há muito radicados no Brasil 

(como a importadora de vinhos Beirão da Serra), o programa é nitidamente destinado à 

comunidade dos migrantes lusos que aportaram no Brasil entre as décadas de 50 e 60. A 

escolha dos destinos turísticos visitados pelo apresentador (aldeias da região do Minho, Trás-

os-Montes e Beiras), bem como a trilha sonora dos programas (guitarradas, ritmos 

tradicionais e mesmo os duplos sentidos do sanfoneiro Quim Barreiros) condizem com o 

público a que Assim é Portugal se dirige, transbordando uma certa nostalgia manifesta por 

aqueles que, depois de anos de Brasil, talvez nunca tenham tido a oportunidade de regressar à 

terra de onde partiram.    

No que concerne ao rádio, a pluralidade de programas existentes hoje esbarra nas 

dificuldades técnicas que acometem boa parte das emissoras que transmitem em freqüência 

                                                           
8
 Para um panorama das relações entre Brasil e Portugal no âmbito da indústria do entretenimento e do 

espetáculo entre as décadas de 50 e 60, pontuado por saborosos “causos”, recomendo a leitura da biografia do 

acordeonista António Mestre (2005), músico cuja trajetória (que abarca do teatro de revista à apresentação de 

programas de rádio e televisão) é representativa destes trânsitos no espaço lusófono. 
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AM
9
. Estes programas, contudo, encontram forte apoio, em termos de divulgação, nos 

veículos impressos (atualmente, três jornais possuidores de propostas bastante semelhantes
10

) 

cujo objetivo é atender à comunidade portuguesa do Rio de Janeiro. Suas linhas editoriais 

oscilam entre a veiculação de notícias políticas sobre Portugal e seus Concelhos, de matérias 

sobre futebol (com destaque absoluto para o Clube de Regatas Vasco da Gama) e uma espécie 

de “colunismo social” das inúmeras Casas Portuguesas dedicadas à preservação e difusão 

cultural das formas tradicionais da cultura lusa. 

Tanto as atividades desenvolvidas por essas Casas (do Minho, das Beiras, de Viseu) e 

divulgadas por esses jornais, quanto a programação dos supracitados programas de rádio se 

enquadram no cenário descrito por Setti (1992), que destaca o caráter endógeno de tais 

manifestações. 

 

Existem, no Brasil, núcleos e bairros de emigrantes portugueses que (...) promovem 

festas, danças, apresentações de grupos de música tradicional e, simultaneamente, 

se constituem na principal clientela desses eventos – ou seja, a um tempo, 

produzem e consomem o produto cultural. O repasse desse produto é pouco 

representativo para a sociedade brasileira global. (...) Além disso, esses repertórios 

aqui repassados concentram-se em modelos musicais e coreográficos de formas 

conhecidas e sempre repetidas, como a “caninha verde”, o “corridinho”, “o rei de 

gaio”, a “chamarrita” e outros, além do indispensável fado, de aceitação sempre 

garantida (SETTI, 1992, p. 113-122). 

 

Em outras palavras, para além dessa circularidade que caracteriza a produção e o 

consumo de música portuguesa no Brasil, verifica-se também a reprodução quase automática 

de modelos consagrados pelo senso comum
11

 sobre o que vem a ser a cultura de Portugal na 

                                                           
9
 Mapeamento realizado no segundo semestre de 2007 revelou a existência de quatro programas dedicados ao 

tema: “Portugal minha saudade” e “Portugal de norte a sul” são veiculados pela Rádio Metropolitana, 

respectivamente, todo sábado às 9h e aos domingos, das 11h às 12h; “Ecos portugueses”, por sua vez, é 

transmitido aos sábados, das 12h às 13h30 pela Rádio Rio de Janeiro; por fim, “Rapsódia portuguesa”, na Super 

Rádio Tupi, pode ser ouvido aos sábados, das 14h às 15h. A lista fica completa com a versão radiofônica do 

programa Assim é Portugal, apresentada pelo mesmo José Carlos Pereira na Rádio Metropolitana AM todo 

domingo às 8h30 da manhã. 
10

 A voz de Portugal, O mundo português e Portugal em foco, todos possuindo versões online (respectivamente, 

em <http://www.avozdeportugal.com/>, <http://www.mundoportugues.org/content/1/27/homepage> e 

<http://www.portugalemfoco.com.br/>), onde é possível acessar o arquivo em formato pdf das edições 

impressas. Dado o seu público-alvo, não me parece coincidência que os três estejam às portas de celebrarem 50 

anos de existência. 
11

 Santos (2006) define o senso comum como “as crenças sociais (...) aceitas como pensamento rigoroso de uma 

forma de pensar sem rigor”, possíveis de serem desmitificadas e desmistificadas pelas diversas ciências sociais. 

Ainda segundo o autor, a valorização desse senso comum é tanto maior em determinada sociedade quanto menos 

consolidado foi o seu processo de transição efetiva para a modernidade. A recorrência de regimes totalitários ou 

de fundo conservador, bem como a predominância de uma elite literária e cultural distante tanto do povo quanto 

da instâncias de poder político tendem a fomentar a reprodução desses discursos, como parece ter sido o caso de 

Portugal. 
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contemporaneidade. E embora seja próprio dos sensos comuns apresentarem-se como 

verdades naturais e desistoricizadas, percebe-se como tais discursos são o resultado de 

diversos processos de construção de sentido condicionados por variantes de cunho político, 

econômico e cultural. 

De acordo com o sociólogo português Boaventura de Sousa Santos (2006), Portugal 

pode ser considerado uma nação semi-periférica ou de desenvolvimento intermédio
12

: 

algumas de suas características sociais, como a taxa de crescimento populacional, o sistema 

de leis e instituições e determinadas práticas de consumo aproximariam o país das sociedades 

mais desenvolvidas, do centro, enquanto outras, como a deficiência de infra-estruturas 

coletivas e o tipo de desenvolvimento industrial verificado, arrastariam Portugal para o lado 

das sociedades de periferia. Em virtude dessa localização, boa parte das teorias sociais não 

daria conta de investigar em profundidade o caso português, tendendo a analisar sua 

sociedade “pela negativa, por aquilo que ela não tem quando comparada quer com as 

sociedades centrais, quer com (...) as periféricas” (ibid., p. 58). Aqui, percebe-se como o 

argumento do autor alinha-se com uma concepção dialógica de centro e periferia, distante da 

lógica da inversão sobre a qual comentei no início do capítulo. 

No contexto da transnacionalização dos sistemas produtivos, da intensificação dos 

fluxos de pessoas (sejam como turistas, migrantes ou refugiados) pelo mundo e, sobretudo, da 

disseminação de informações e imagens em escala planetária, dá-se a tensão entre 

universalismos globais e particularidades locais que tão fortemente marca a modernidade 

tardia (CUNHA, I., 2007; PRYSTHON, 2003). Essa revalorização do local, após o colapso 

das narrativas totalizantes que caracterizaram a época moderna, instaura um problema crucial 

para a sociedade portuguesa, em virtude da imagem de Portugal que emerge dessa nova 

configuração de espaços e temporalidades – uma imagem fundamentada na perpetuação de 

um certo “senso comum mítico”, que apenas tenderia a agravar certos desníveis. 

 

Apesar de ser um país europeu e de os portugueses serem tidos por um povo afável, 

aberto e sociável, é Portugal considerado um país relativamente desconhecido, (...) 

exótico, idiossincrático. A partir do século XVII, Portugal entrou num longo período 

histórico dominado pela repressão ideológica, a estagnação científica e o 

obscurantismo cultural, um período que teve a sua (...) última manifestação (assim 

esperamos) nos quase cinqüenta anos de censura salazarista. A violação recorrente 

                                                           
12

 Tal condição não é recente: data da época em que Portugal era o centro em relação às suas colônias e a 

periferia em relação à Inglaterra. Hoje, o país desempenharia função semelhante – de intermediação no sistema 

mundial, ora funcionando como ponte, ora como barreira entre os países centrais e os periféricos (SANTOS, 

2006). 
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das liberdades cívicas e a atitude hostil à razão crítica fez com que acabasse por 

dominar a crítica da razão geradora dos mitos e esquecimentos com que os 

portugueses teceram seus desencontros com a história. O desconhecimento de 

Portugal é, antes de mais, um auto-desconhecimento” (SANTOS, 2006, p. 53-54, 

grifo meu). 

 

Quando, nos primórdios desta pesquisa, fui confrontado com o discurso segundo o 

qual “em Portugal não se escuta música portuguesa” ou que, diferentemente dos 

descobridores de 1500, a “música portuguesa não navega”
13

, de imediato ocorreu-me a 

afirmação de Boaventura de Souza Santos grifada na citação acima. No capítulo 3, proponho 

que o impasse do auto-desconhecimento está relacionado, entre outros fatores, à inarticulação 

de uma esfera pública em torno dos formatos musicais populares midiáticos do pop/rock. No 

que tange aos objetivos deste capítulo, contudo, limito-me a constatar que boa parte das 

narrativas identitárias da portugalidade formuladas no decorrer dos últimos séculos serão 

afetadas, em maior ou menor grau, pela presença de tais discursos. E se retroceder à época dos 

Descobrimentos se afirma como um dos maiores sensos comuns interpelados pelas diversas 

tentativas de se “explicar” Portugal, é para lá que me volto na próxima seção, com o objetivo 

não de reforçar os mitos, mas sim tentar entender em que medida estes mesmos mitos passam 

a se tornar parte integrante de tais narrativas identitárias, e de que maneira as interseções entre 

formas tradicionais e quadros de modernidade na música portuguesa contemporânea são, 

muitas vezes, mediadas (critica ou acriticamente) por estes discursos.   

 

1.3 Considerações sobre os discursos da identidade nacional lusa 

 

O discurso da identidade portuguesa, como todas as narrativas de identidade nacional, 

fundamenta-se na criação de um sentimento de comunidade imaginada que é próprio da 

modernidade. Conforme sinalizado por Anderson (2008) e, sob outro registro, também por 

Castoriadis (1982), o discurso nacionalista atua no sentido de planificar as diferenças (étnicas, 

sociais e culturais) que compõem determinado território, de modo que cada indivíduo possa se 

identificar com uma idéia de origem comum e, assim, sentir-se próximo daqueles com os 

quais compartilha essa origem, embora jamais interaja face-a-face com todos eles.  

                                                           
13

 Ambas as declarações foram proferidas pelo então Embaixador de Portugal no Brasil, Francisco Seixas da 

Costa, em entrevista concedida à jornalista Flávia Rodrigues, do Globo, em março de 2008, e no decorrer de uma 

troca de emails com o autor desta tese, em maio do mesmo ano.  
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 No caso português, a idéia totalizante de um “lusitanismo” já começa a ser delineada 

num contexto pré-moderno, a partir do reinado de Afonso Henriques (1128-1185), durante o 

qual ocorreu a unificação do Norte e do Sul sob a bandeira do Reino de Portugal e Algarve, 

simbolizada pela reconquista de várias cidades estratégicas que estavam ocupadas pelos 

Mouros (como Lisboa, em 1147). Não por coincidência, é durante os séculos XI e XII – 

compreendendo, portanto, o reinado de Afonso Henriques – que o português se afirma como 

idioma oficial da nação recém-unificada, quando os exércitos cristão cruzam os rios Mondego 

e Tejo em direção às “terras infiéis” do Algarve, e o idioma galaico (do Norte) entra em 

contato com o lusitano-moçárabe do Sul (OLIVEIRA MARQUES, 1973). 

Foi o início da expansão ultramarina, em finais do século XIV, entretanto, que dotou a 

narrativa identitária portuguesa, seus heróis e mitos fundadores, sua memória histórica fixada 

e perpetuada de acordo com a lógica do poder hegemônico, de um projeto de futuro (uma vez 

que todo processo de construção de uma memória coletiva implica uma seleção estratégica de 

determinados eventos fundamentais na constituição dessa mesma identidade). O livro Os 

Lusíadas, de Luís de Camões, consistiria no registro epopéico – portanto, situado na esfera da 

representação – mais significativo desta relação entre memória e projeto nacional português 

(HALBWACHS, 1990; LOURENÇO, 1991; POLLAK, 1992; VELHO, 1994). 

Identidade e representação caminham juntas, o que não significa que caminhem lado a 

lado. Sendo a primeira uma arena de disputas e a segunda uma instância que materializa as 

dinâmicas constitutivas daquela, e concebendo ambas como um processo discursivo, pode 

acontecer que identidades fluidas e cambiantes sejam fixadas por sistemas de representação 

estáticos, pautados por essencialismos e mediados pelo discurso do senso comum
14

.  

A tendência ao fechamento semântico, portanto, vai de encontro ao norte teórico desta 

pesquisa, que compreende as identidades como processo e não como produto. Quando falo em 

portugalidade(s), estou consciente dos riscos que a tentativa de reunir diversos elementos 

conflitantes entre si sob um mesmo rótulo pode oferecer. Contudo, proponho que entendamos 

                                                           
14

 O exemplo a seguir nos permite compreender a pertinência destas questões num contexto atual. Em abril de 

2007, Rita Vaz, líder da Juventude Nacionalista portuguesa concedeu uma entrevista ao jornal Público, na qual 

reforçava sua postura hostil em relação ao contingente cada vez mais numeroso de migrantes luso-descendentes 

e oriundos das ex-colônias africanas que utilizam a requisição de cidadania portuguesa como chave de acesso às 

benesses da União Européia. Reforçando uma concepção essencialista que é bastante favorável ao seu 

argumento, a jovem defende que "um Portugal ideal é um Portugal de portugueses e que um português não é 

alguém que tem um bilhete de identidade (...), é alguém que tem uma história, tradições, cultura, conhecimento. 

A nacionalidade é dada pelo sangue, não é uma questão territorial" (SANCHES, 2007, p. 6). Os impasses 

decorrentes da intensificação contemporânea dos fluxos migratórios, associados à circulação de conteúdos 

musicais específicos, retornam no capítulo 4 desta pesquisa. 
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este termo não naquilo que ele supostamente possui de unificador ou elaborado, mas sim em 

seu caráter incompleto, em constante reformulação, a partir de um repertório de símbolos, 

matrizes e discursos construídos social e historicamente, e interpelados consoante interesses 

estratégicos e/ou específicos.  Se os elementos-chave constituintes de um certo discurso 

identitário luso em seu viés mítico até hoje derivam, em maior ou menor grau, das 

circunstâncias sociohistóricas relacionadas ao período das Grandes Navegações e da expansão 

ultramarina, é dever do analista ou do investigador questionar em que medida tais marcas de 

identidade continuam se revelando estratégicas a ponto de serem adotadas como verdades 

essenciais. Por mais que a concepção de Portugal como uma nação de migrantes, e do 

português como alguém que tanto mais se realiza quanto mais distante se encontra da Pátria (e 

quanto mais saudade sente desta) encontre alguma correspondência, ainda que tênue, em 

certos personagens e episódios que se configuram por ocasião dos Descobrimentos e dos 

fluxos migratórios de meados do século XX, é necessário partir do sociocultural para o mito, e 

não o inverso. 

O historiador Jaime Cortesão (1942), por exemplo, insere-se nesta corrente 

interpretativa da identidade lusa que nomeio de mítica, ao sustentar a tese de que  

 

em Portugal, pequeno país cujos homens erravam pelo mundo nas aventuras da 

guerra ou das empresas, sempre sobraram mulheres, desejosas e saudosas, e delas 

principalmente derivou a poesia popular que o pudor do sexo resguardou na 

delicadeza do sentimento. (...) A maior percentagem de mulheres numa população 

desvirilizada pela busca do Eldorado, de mulheres separadas dos noivos reais ou 

possíveis, teria criado o ambiente específico de eclosão duma poesia caracterizada 

pela saudade ardente, o anseio platônico, um gosto predominante de tristeza e 

insatisfação amarga (CORTESÃO, 1942, p. 32-40) 

 

De acordo com o autor, o pertencimento a determinado gênero (masculino ou 

feminino) automaticamente vincularia a produção do artista a um dado universo de temas e 

abordagens, essencializando não apenas a identidade portuguesa, como também a identidade 

dos portugueses, conforme o papel desempenhado na epopéia dos descobrimentos. Mais 

adiante, conclui:  

 

assim como o Portugal feminino do século XVIII criou (...) a poesia popular, na 

sua atual cristalização saudosista, assim o Brasil fortemente masculinizado, nessa 

mesma época, pelo afluxo dos varões lusitanos, criou a outra expressão, a varonil, 

do povo português. (...) No caso da poesia metropolitana, de caráter feminino, a 

saudade, que dá-lhe o acento de lirismo místico, projeta-se sobre o Brasil, país 

ideal do amor ausente; no teatro bailado brasileiro, a mesma saudade, agora 

sentimento viril e criador, evoca e idealiza a pátria de origem (ibid., p. 48-49). 
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Em suma: por um lado, a figura do Navegante consagraria a imagem do português 

viril, desbravador e destemido que, durante o ciclo do ouro e dos diamantes em pleno século 

XVIII, participou do êxodo em massa que atravessou o Atlântico e desaguou no Brasil. 

Simultaneamente, instaura a experiência da distância em relação à terra natal como 

característica essencial do espírito luso, bem como sua outra face, materializada na saudade e 

na melancolia daquelas que ficam à espera. Não é à toa que se tornou uma espécie de senso 

comum afirmar que a palavra saudade é exclusiva da língua portuguesa, embora a idéia de 

saudade decerto se faça presente no imaginário simbólico de outras culturas; e que, nas 

canções populares cuja temática atravessa a idéia do desterro, a personagem que aguarda seja 

quase sempre do sexo feminino, espécie de versão à portuguesa (portanto, desmedidamente 

melancólica) da Penélope d‟A Odisséia de Homero
15

. 

Um outro acontecimento diretamente vinculado ao período da expansão ultramarina e 

cujos efeitos até hoje transbordam em diversas representações míticas da identidade lusa é a 

derrota do Exército Português na batalha marroquina de Alcácer-Quibir, em 1578, e o 

posterior desaparecimento do rei D. Sebastião, jovem monarca de personalidade complexa, na 

qual conviviam impulsos megalômanos e arroubos de fragilidade, e cujo corpo jamais foi 

encontrado. Seu desaparecimento deu início a uma longa espera de tons messiânicos pelo 

retorno do rei, pontuada pelo surgimento de incontáveis impostores e alimentando, com o 

passar do tempo, uma aura mítica em torno da figura do Desejado – espécie de símbolo de um 

passado glorioso, anunciando um futuro pleno de realizações que, no entanto, jamais se 

concretizaram (HERMANN, 1998). 

O Sebastianismo e o espírito desbravador associado às Grandes Navegações são 

apenas duas das muitas faces de Jano constitutivas do discurso identitário luso
16

. Tomadas em 

conjunto, nos permitem compreender porque a idéia de partida, o impulso de deixar a terra 

natal à procura de melhores oportunidades e, por outro lado, a esperança do regresso, 

entranharam-se de tal forma na narrativa a partir da qual os portugueses contam sua própria 

história e representam a si próprios. 

                                                           
15

 Basta tomarmos como exemplo os versos da trova popular “Laurindinha” (gravada, inclusive, por Dulce 

Pontes em seu álbum Lágrimas, de 1993), para que nosso impulso relativista se veja tomado por uma súbita 

hesitação, tamanha a força do discurso do senso comum, sobretudo quando legitimado por uma fonte científica 

como a representada pelas reflexões de Cortesão: “Ó Laurindinha/Vem à janela/Ver o teu amor/Ai ai ai que ele 

vai para a guerra/Se ele vai para a guerra/Deixai-o ir/Ele é rapaz novo/Ai ai ai ele torna a vir” 
16

 Embora não exclusivas deste – haja vista ocasionais apropriações do ideário sebastianista verificadas no 

Nordeste brasileiro. 
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A natureza socialmente construída destes discursos, entretanto, pode ser negada ou 

simplesmente obscurecida em determinados contextos, quando se torna mais conveniente 

atribuir tais características não a um processo histórico dinâmico, mas sim a uma essência 

natural, atemporal e, por isso mesmo, imune a questionamentos, de um certo lusitanismo. O 

apego nostálgico a um passado de glórias, segundo tais perspectivas, encontraria 

correspondência em uma suposta realidade empírica que iria além da figura mítica de D. 

Sebastião ou dos navegadores de 1500.  

Até a recente entrada na Comunidade Econômica européia, em meados dos anos 80, 

Portugal apresentava-se como um país de reduzidas dimensões territoriais, eminentemente 

agrário, registrando taxas consideráveis de analfabetismo da população adulta (sobretudo nas 

aldeias do interior, onde os idosos predominam sobre os jovens) e que passou boa parte de sua 

história política submetido ou a regimes monárquicos de fundo conservador e clerical ou a 

experiências republicanas autoritárias e ditatoriais. Ainda assim (ou talvez por causa disso), 

foi capaz de estruturar um vasto império ultramarino, ocupando pontos estratégicos nos quatro 

cantos do globo.  

Não tenho por objetivo aprofundar-me nos (de)méritos da administração imperial, que 

durante séculos sustentou a máquina colonial às custas de um volumoso endividamento 

externo (notadamente em relação à Inglaterra) incapaz de desenvolver o país internamente, ou 

mesmo de estratégias de exploração equivocadas (aqui pensemos no regime de plantation) 

que, antes mesmo da virada do século XVII, já haviam esgotado o potencial das colônias 

(OLIVEIRA MARQUES, 1973). O fato é que não durou muito tempo (se é que alguma vez 

ela se configurou de fato) a hegemonia mundial do império português, cujo “vácuo” foi 

devidamente aproveitado por Inglaterra e França. E, no entanto, parece-me que é justamente 

em virtude de sua improvável vocação para a hegemonia que as conquistas de Portugal no 

plano geopolítico entre os séculos XV e XVII adquiriram um vulto tão grande, a ponto de 

serem interpeladas até hoje, no contexto das relações de poder assimétricas que envolvem a 

participação de Portugal na União Européia, na condição de elemento-chave para a 

compreensão do “caráter nacional português”. 

É imbuído por este espírito que, em pleno século XX, um antropólogo como Jorge 

Dias (1971 apud SANTOS, 2006, p. 59-60) vai definir a “personalidade de base” dos 

portugueses a partir de características tão essencialmente lusas quanto o ato de respirar, tais 

como as virtudes da abnegação e do sacrifício, uma “enorme capacidade de adaptação a todas 
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as coisas, idéias e seres”, “um vivo sentido da natureza, (...) um fundo poético e 

contemplativo” e, por fim, o fato de o português “colocar o coração acima de todas as coisas”. 

De forma análoga, e num contexto contemporâneo, o filósofo e ensaísta Eduardo Lourenço 

vai pensar a relação Portugal e Brasil e as “miragens da Lusofonia” nos termos do “sonho 

falso de um único sonhador”. Em outras palavras, por jamais ter assumido de fato seu papel 

de Metrópole contra a qual a Colônia se rebelaria, Portugal também acabou por não se 

configurar como o “Pai” que o Filho-Brasil deveria, simbolicamente, “matar” para adquirir 

sua independência – razão pela qual o primeiro tenderia a supervalorizar o rebento distante, 

enquanto este apenas retribuiria tanto afeto com a mais solene indiferença (LOURENÇO, 

1991; 2001, p. 156-161).  

Ao deslocarem para a esfera da psicanálise questões que mereciam uma abordagem 

política, econômica e social, portanto, tanto Dias quanto Lourenço atuam no sentido de 

reforçar os mitos que, em sua condição de cientistas sociais, deveriam se esforçar por 

desconstruir. Enquanto a postura do primeiro é até compreensível, se colocada no contexto da 

atuação de Jorge Dias como um dos ideólogos-base do Estado Novo de Salazar, fica mais 

difícil entender como a psicanálise mítica de Eduardo Lourenço continua angariando tantos 

adeptos: o mais recente e ilustre deles é o filósofo e ensaísta José Gil, autor de Portugal, 

Hoje: O medo de existir (2005), obra que, já a partir do título, denuncia sua herança 

mitificadora. Se Gil pelo menos tem a virtude de debruçar-se sobre episódios concretos e 

contemporâneos, sua abordagem permanece por demais vinculada à tendência hegemônica de 

antropomorfização de Portugal denunciada pelo historiador Rui Ramos (apud FERNANDES, 

2010, p. 25) ou pelo próprio Boaventura de Sousa Santos, que encerra suas “Onze teses por 

ocasião de mais uma descoberta de Portugal” sentenciando que “o país não está doente e nem 

precisa de cura psiquiátrica” (2006, p. 54). 

Pensar Portugal em termos de “essência”, “alma”, “espírito”, ou tentar “explicá-lo” 

(qual país consegue ser de todo explicado?) mediante estratégias de psicanálise coletiva é 

equívoco que não se restringe ao âmbito do senso comum, freqüentemente se infiltrando 

mesmo na reflexão filosófico-sociológica mais bem intencionada a respeito da identidade 

nacional (LOURENÇO, 1991, 2001; GIL, 2005). O resultado desta adesão exponencial ao 

senso comum é que o pensamento sobre a cultura portuguesa, em suas mais variadas 

manifestações (literatura, cinema, música), acaba por adotar acriticamente concepções 

bastante reducionistas de uma portugalidade imaginada, que só é válida na medida em que se 
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abre à pluralidade de configurações abrangidas pelo conceito – olhar este que a própria adesão 

ao senso comum se encarrega de obstruir. Dando prosseguimento à proposta de questionar 

alguns elementos constituintes desse senso comum mítico, a próxima seção é dedicada a uma 

análise dos fluxos migratórios entre os dois países, no sentido de evidenciar os modos pelos 

quais as representações da cultura portuguesa no Brasil são condicionadas por certas variáveis 

sociohistóricas, culturais e musicais vinculadas à experiência migrante. 

 

1.4 Particularidades dos fluxos migratórios entre Portugal e Brasil e o papel do nacional-

cançonetismo na construção de um Portugal mitificado 

 

Em virtude da construção discursiva profundamente vinculada a uma certa idéia de 

passado abordada na seção anterior, há tempos que a freqüência das trocas culturais entre 

Brasil e Portugal parece condicionada por eventos específicos de fundo histórico, como a 

comemoração dos cinco séculos do nosso Descobrimento, em abril de 2000. Num contexto 

mais recente, em decorrência da celebração pelos 200 anos da chegada de D. João VI ao 

Brasil, Portugal e a cultura portuguesa voltaram a se fazer presentes na nossa mídia, sob as 

mais variadas formas, durante o segundo semestre de 2007: cadernos especiais foram 

veiculados nos jornais de maior circulação do Rio de Janeiro
17

; o Centro Cultural Banco do 

Brasil da capital fluminense sediou uma exposição sobre as matrizes romanas, visigodas e 

árabes que futuramente constituíram Portugal
18

. O tema freqüentou universos tão díspares 

quanto o tradicional programa de debates Roda Viva da TV Cultura
19

 e o show semanal então 

apresentado por Hebe Camargo no SBT.  

Já em 2010, a propósito do Mundial de Futebol ocorrido na África do Sul, no qual os 

dois países integraram o mesmo grupo na fase eliminatória da competição, o interesse da 

mídia brasileira em relação a Portugal sofreu uma espécie de reaquecimento, embora a tônica 

dominante das abordagens fosse, quase sempre, de fundo mítico-histórico (DUARTE, F., 

2010, p. 4; VIEIRA, M., 2010, p. 5). A imprensa estabelecia relações no mais das vezes 

automáticas entre a presença portuguesa no extremo sul do continente africano e a viagem de 

                                                           
17

 Merecem destaque "A invenção de um país", encarte veiculado no jornal O Globo em 29 de novembro de 

2007 e o Caderno Mais Especial da Folha de São Paulo, publicado no dia 25 do mesmo mês. 
18

 "Lusa – a matriz portuguesa", em cartaz no Rio de Janeiro até o dia 10 de fevereiro de 2008. 
19

 Refiro-me, aqui, à participação do então embaixador português no Brasil, Francisco Seixas da Costa, em 17 de 

setembro de 2007, no programa conduzido por Paulo Markun. Também merece registro o Globo Repórter sobre 

Portugal apresentado em sete de setembro do mesmo ano.  
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Vasco da Gama dobrando o Cabo da Boa Esperança (desconsiderando o fato de Moçambique, 

antiga colônia lusa, ficar logo ali ao lado), pautadas pelos estereótipos de sempre: no intervalo 

da partida entre Brasil e Portugal, uma equipe de reportagem fora estrategicamente deslocada 

para a Casa de Portugal, em São Paulo, onde fartas porções de bacalhau e performances de 

vira embalavam a torcida da comunidade lusa – tudo isto às oito da manhã!  

As efemérides em torno dos duzentos anos da vinda de D.João VI tenderam mais ao 

revisionismo em relação à figura do monarca do que à constatação de que 1808 assinala o 

marco inaugural do primeiro fluxo migrante sistemático no sentido Portugal-Brasil. Evidente 

que a vinda da Corte Portuguesa, no primeiro decênio do século XIX, foi precedida por 

deslocamentos de cunho exploratório e/ou com finalidade administrativa, entre 1500 e o 

século XVIII. O que o fluxo de 1808 instaura de forma particular, dada a conjuntura européia 

daquele período (com o exército de Napoleão às portas de Portugal, por exemplo), é o início 

da construção de uma certa idéia de Brasil, agora pensado não apenas como a colônia distante, 

mas também como terra de oportunidades, um prolongamento além-mar (e com dimensões 

continentais) da então metrópole. Prosperar no Brasil, sobretudo no desenvolvimento de 

atividades de comércio, e aproveitando a presença facilitadora da autoridade real, começa a se 

afirmar como alternativa plausível ao cenário de estagnação econômica e incerteza política 

que vigorava em Portugal à época. 

Se o fluxo de 1808 inaugura os deslocamentos sistemáticos (dando início, também, à 

convivência regular entre brasileiros e portugueses em uma esfera de atuação comum, o que, 

conforme veremos mais adiante, é sempre uma fonte de tensões, ainda que não declaradas), é 

apenas no século XX que a experiência migrante luso-brasileira assume proporções de vulto. 

De acordo com levantamento efetuado por Rodrigues (2007, p. 1), em comparação com os 15 

mil portugueses que vieram para o Brasil com a Corte de D. João VI, durante a década de 60 o 

país chegou a registrar uma população de 1,6 milhão de migrantes. Alguns saíram de Portugal 

em situação de exílio, na condição de opositores do regime autoritário chefiado por António 

de Oliveira Salazar, mas a grande maioria consistia em pequenos proprietários rurais e 

comerciantes que se encontravam em situação de penúria já a partir dos anos 50, quando todo 

o setor primário da economia sofreu as conseqüências de um processo de concentração de 
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capitais e oligopolização que levou pequenos produtores agrícolas a verem a emigração como 

única saída
20

 (LOBO, 2001; SECCO, 2004). 

Todas as identidades devem sempre ser pensadas como discursos que se 

(re)configuram na relação às vezes tensa, às vezes harmônica, nunca neutra, com a idéia de 

um Outro. O que a experiência migrante instaura de forma particular é a convergência 

desse(s) Eu(s) e desse(s) Outro(s) para um mesmo território de atuação. Em vez de construída 

em relação a um Outro distante (no espaço e também no tempo), a identidade diaspórica 

fragiliza as fronteiras entre essas esferas, que se revelam porosas a múltiplas e recíprocas 

interferências.  

Isto não significa, por sua vez, que a experiência migrante, ao expor de maneira tão 

clara as regras que fundamentam o jogo de construção das identidades, postule a implosão das 

supracitadas fronteiras. O Eu não se dissolve no Outro, e vice-versa: ao contrário, a 

sobreposição dos imaginários pode fomentar um desejo reativo de fechamento semântico em 

torno de uma noção originária de identidade. Tal impulso usualmente se manifesta tanto no 

retorno, consciente ou inconsciente, ao discurso essencialista de um passado comum, quanto 

no apego a uma certa idéia de tradição. 

É sabido que a experiência migrante implica não apenas o deslocamento físico de 

pessoas (força de trabalho, contingente populacional). O imaginário simbólico e o repertório 

cultural também atravessam o oceano. Na convivência e nas simbioses, mas também no 

confronto entre a bagagem do migrante e o imaginário da nova terra, constituem-se as 

identidades diaspóricas de que nos fala Stuart Hall (1997). Os fluxos migratórios oriundos de 

Portugal e direcionados ao Brasil, contudo, apresentam uma particularidade fundamental, 

sobretudo se comparados a outras diásporas como a negra e a judaica, ou mesmo ao 

deslocamento de portugueses em direção às colônias africanas de Angola e Moçambique. 

Falta à diáspora lusitana aquilo que nomeio de elemento trágico, resultante da escravidão ou 

da expropriação forçada da terra natal que tanto caracterizam as experiências acima 

mencionadas (a despeito de muitos portugueses que acorreram para o Brasil também terem 

                                                           
20

 Ainda segundo Rodrigues (2007, p. 2), seria possível identificar outros dois fluxos migratórios significativos 

no sentido Portugal-Brasil. O primeiro teria ocorrido logo após a Revolução de Abril de 1974, quando a 

deposição do regime salazarista e a possibilidade de uma guinada política radical para a esquerda instaurou um 

clima de incerteza que, novamente, levou à migração. Embora a estabilização político-econômica, simbolizada 

pela entrada de Portugal na União Européia, tenha estimulado deslocamentos no sentido contrário (basta recordar 

o célebre episódio envolvendo dentistas brasileiros sendo deportados), é possível identificar a existência de um 

novo fluxo para o Brasil, motivada pelo processo de privatizações iniciado em 1999 e, desta feita, composto 

majoritariamente por executivos, empresários e trabalhadores qualificados. 
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sido vítimas de um processo de discriminação, embora por outras vias). E mesmo sendo 

território colonial (até 1822), o Brasil sempre desfrutou de um status diferente de suas co-

irmãs em África – processo de diferenciação este que, em alguma medida, teve seu ápice nos 

eventos que cercaram a vinda da Família Real Portuguesa em 1808
21

. 

De imediato, a singularidade dos fluxos migratórios entre Portugal e Brasil já instaura 

um traço particular na relação entre o migrante e o nativo. Pelo fato de o ambiente se revelar 

mais propício para a elaboração de discursos que irão valorizar as semelhanças e 

continuidades entre os dois países, a relação de poder entre as esferas não é radicalmente 

assimétrica e nem se dá sob o signo da opressão. Em conseqüência, ocorre que as narrativas 

identitárias diaspóricas lusas apenas ocasionalmente se viram compelidas a adentrar a arena 

de "disputa pelo direito de significar" (BHABHA, 1998) onde o discurso da identidade 

costuma se constituir, a partir do momento em que este se expõe à interferência das outras 

identidades que também participam da contenda. É apenas mediante este contato-confronto 

que as identidades se renovam e se transformam, pois a contaminação (numa acepção positiva 

da palavra) tende a ocorrer numa via de mão dupla. Entocar-se com seu imaginário e suas 

narrativas, uma vez que parece não haver razão para disputa, tende a ser um primeiro passo no 

sentido da cristalização das mesmas. 

Os efeitos desta falsa harmonia entre as duas nações, no contexto da experiência 

migrante, tenderam a ser mais desfavoráveis para o lado português da questão do que pode 

parecer, à primeira vista. Numa das raras ocasiões em que endosso o argumento de Lourenço 

(1991, p.151), às vezes, tem-se a impressão de que, no Brasil, "Portugal está em toda a 

parte"
22

. Por trás dessa realidade, entretanto, e a despeito de qualquer contradição aparente, 

talvez se esconda uma espécie particular de invisibilidade, aquela que emerge justamente da 

onipresença. Pois se, no Brasil, Portugal está em todo lugar, pode-se afirmar que, no final das 

contas, Portugal também não está em lugar nenhum. Na medida em que deixa de ser 

percebido como diferença (embora o seja, num nível mais profundo – não defendo que o 

convívio entre portugueses e brasileiros seja desprovido de tensões, muito pelo contrário), o 
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 A ausência do supracitado elemento trágico, decorrente da expropriação forçada ou da perseguição 

étnica/política, é apenas uma das características que possibilitarão a autores como Eduardo Lourenço (1991, p. 

119-128) negarem o caráter diaspórico, na acepção clássica do termo, dos fluxos Portugal-Brasil. Entretanto, e 

em oposição ao autor, utilizo o conceito de diáspora por considerar, entre outros fatores, que a percepção de 

Lourenço totaliza a experiência migrante sob uma única chave de leitura, sobrepujando circunstâncias e 

contextos particulares. 
22

 Observar os nomes das lojas comerciais da cidade do Rio de Janeiro – Adegão Português, Cabeleireiros 

Póvoa de Varzim, Café e Bar Rio Minho, Padaria Rio-Lisboa – pode ser um excelente exercício neste sentido. 
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discurso da identidade lusa fecha-se ao confronto e se cristaliza. Apenas por força de 

circunstâncias específicas (como na célebre eliminação do Brasil por Portugal na Copa do 

Mundo de 1966, quando houve relatos de discriminação explícita e ameaça de boicote aos 

estabelecimentos comerciais de origem lusa) ou sob contextos de crise econômica e/ou 

diplomática (como nos anos 60, quando a imigração maciça gerou nos locais o temor de que 

seu emprego fosse subitamente “roubado” por um português; ou nos tempos que correm, toda 

vez que a imprensa notifica a ocorrência de alguma represália violenta contra brasileiros 

residentes em Portugal), percebe-se a existência deste Outro, e isso quase nunca se dá sem ser 

pela mediação do estereótipo.  

Para isso, deve-se levar em conta a maneira dúbia segundo a qual o papel da cultura 

portuguesa na formação da narrativa identitária brasileira foi percebido ao longo dos últimos 

dois séculos, ora como inoculador do "veneno" responsável por nosso atraso moral e pela 

ineficiência das nossas instituições administrativas (veja-se a tendência antilusitana de boa 

parte do modernismo dos anos 20, ou a responsabilização da colonização lusa pela nossa 

burocracia e pela resolução personalista dos conflitos), ora como fornecedor do antídoto 

contra o racionalismo instrumental e pragmático francês e anglo-saxão que nos habilitaria a 

conservar "a matriz cultural pré-moderna, intocada pela Reforma e pela Revolução Científica, 

[preservando] elementos de comunitarismo, de organicidade e de encantamento" (GOMES, 

2002, p. 137)
23

. 

Nossa relação com a herança simbólica portuguesa é, portanto, marcada pela 

ambigüidade. Embora num contexto distinto do que esta tese aborda, a mesma ideia se faz 

presente no argumento utilizado por Homi Bhabha (1998) para interpretar os modos segundo 

os quais se dava a relação entre colonizador e colonizado a partir da dualidade entre atração e 

repulsa que caracteriza o discurso do estereótipo. Talvez a relação simbólica que o Brasil 

estabeleça com Portugal seja menos o efeito das circunstâncias sociais e políticas que 

remontam à época da colonização e mais uma conseqüência dos processos que se intensificam 

a partir de meados do século XX, com o fenômeno da imigração. Fala-se que a inversão da 

                                                           
23

 O já célebre misto de desejo sublimado e exercício de futurologia retroativa segundo o qual seríamos um país 

muito melhor caso tivéssemos sido colonizados por outra Nação que não a portuguesa freqüentemente se 

manifesta em determinados produtos da nossa cultura midiática. Restrinjo-me a dois exemplos nem tão recentes: 

na peça Calabar (1973), de Chico Buarque e Ruy Guerra (de cujo libreto foi extraída a canção “Fado tropical”), 

o personagem-título decide trair Portugal por considerar a colonização holandesa superior, tornando-se uma 

espécie de patriota às avessas; já a desconstrução irônica dos “mitos portugueses” proposta pelo filme Carlota 

Joaquina – princesa do Brazil (Carla Camurati, 1994) é bastante representativa da maneira como articulamos 

nossa “raiva contra o colonizador português”, via sarcasmo e desmerecimento. 
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dinâmica centro/periferia no caso das relações entre os dois países data de um contexto pós-

UE, quando é bastante provável que a passagem do primeiro momento para o segundo já 

assinale esta mudança.  

O português que desembarca no Brasil para se engajar em atividades de comércio e 

transporte por volta dos anos 1940 já detém um status distinto daquele que desfrutava da 

condição de autoridade colonial, o que não significa que aquele não possa ter sido percebido 

pelos locais a partir dos efeitos que a presença e a atuação deste último proporcionaram em 

outras épocas. A prosperidade econômica alcançada por muitos dos migrantes da primeira 

metade do século XX, contudo, não oblitera o fato de estes portugueses serem 

majoritariamente vistos como força de trabalho barata, atravessando o oceano para 

desempenhar funções que os locais desprezavam (não à toa, à medida que o século XX 

avança, sobretudo em sua segunda metade, as atividades outrora desempenhadas por 

migrantes portugueses passam a ser ocupadas por migrantes nordestinos e oriundos de regiões 

da periferia urbana, como a Baixada Fluminense – a célebre figura do “portuga da padaria”, 

de lápis atrás da orelha, fartos bigodes, blusa regata do Vasco da Gama e um pendor 

incontrolável para a trapaça nos negócios parece ter sido substituída, no imaginário local, por 

representantes de outras identidades étnicas e/ou regionais). 

A representação estereotípica do português migrante circa 1960 possui como trilha 

sonora um formato musical bastante específico, que em alguma medida faz convergir a 

iconografia do fado e das manifestações folclóricas – tradutoras de uma espécie de essência 

lusa, segundo o senso comum – para um mesmo universo sonoro que, diferentemente destes, 

assume-se como vinculado ao espectro do popular massivo e midiático: o nacional-

cançonetismo. Diferentemente do que defendi noutras reflexões prévias (MONTEIRO, 2009a, 

2009b), o nacional-cançonetismo, embora inserido no contexto político do Salazarismo, nunca 

foi objeto de promoção oficial por parte do regime, ao contrário do que ocorria com o folclore 

rural, conforme veremos no próximo capítulo. No entanto, vinculava-se em alguma medida ao 

Estado Novo no sentido de articular afetos e construtos identitários associados à experiência 

migrante que o Salazarismo direta ou indiretamente fomentou ou favoreceu. 

Coube ao nacional-cançonetismo ora ajudar a reproduzir uma série de estereótipos do 

nosso senso comum mítico sobre Portugal, entre eles a figura do português “pobre, mas 

honrado” e da “casa portuguesa com certeza”, que se apoiavam na exaltação de banalidades e 

assim ajudavam a obscurecer a real situação política e econômica do país (sendo, neste 
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sentido, bastante estratégica ao regime), ora efetuar apropriações deste discurso sob um viés 

patriótico-afetivo e direcionado ao ouvinte migrante. 

No entanto, é preciso delimitar melhor as particularidades desse estilo musical: ele 

seria “nacional” em virtude da promoção sistemática de valores compreendidos como 

essenciais do caráter português, em sintonia com a cartilha da “política do espírito”
24

 do 

Salazarismo; e “cançonetista” por se apoiar no formato canção – sobretudo o da chanson 

francesa, com suas orquestrações e harmonias características – e plasmá-la a determinados 

elementos da música tradicional e/ou folclórica portuguesa, como a guitarra ou a concertina, 

numa espécie de síntese entre o rural e o urbano que garantia a essa música uma projeção 

midiática considerável.  

Julgo importante efetuar essa distinção de modo que o nacional-cançonetismo não seja 

confundido com outros conteúdos musicais promovidos durante o período do Estado Novo. A 

“reencenação do folclore” orquestrada pelo regime presumia-se imune à sanha mercadológica 

e ao caráter “híbrido” do nacional-cançonetismo, que ao 

afirmar-se como gênero musical português de maior 

projeção internacional junto às comunidades migrantes nas 

Américas (para além do fado, que decerto atingia um 

público mais elitizado e europeu), acabava por confrontar o 

Estado Novo com as conseqüências desastrosas de uma 

política econômica que conduzia à emigração maciça. O 

nacional-cançonetismo envolvia aspectos técnico-formais, 

dinâmicas de produção e circulação e estratégias de 

conformação de sentido relativamente distintas daquelas 

interpeladas pelo fado ou pelo “folclore oficial”: isto fica evidente na apropriação que o 

nacional-cançonetismo efetuava de diversos fados e peças de origem folclórica
25

, revestindo-

                                                           
24

 A “política do espírito” na qual se fundamentava ideologicamente o regime salazarista se apropriou do 

discurso folclorista no sentido de legitimar nacional e internacionalmente o conservadorismo do regime, 

mediante a estetização deliberada das tradições do mundo rural e sua eleição como síntese máxima da 

continuidade identitária lusa ao longo da história. Ao mesmo tempo, tal política cultural fornecia, para a 

comunidade internacional de resto bastante ressabiada frente à manutenção do império colonial português em 

África, a imagem de um país de cores alegres e vibrantes, habitado por gentes de índole pacífica e humilde, a 

despeito da extrema pobreza a que eram submetidas muitas das regiões campesinas nas quais o regime de 

Salazar ia buscar seus mananciais de autenticidade. Mesmo a reduzida dimensão territorial de Portugal ou sua 

posição geográfica no extremo oeste da Europa eram interpelados como sinais evidentes do orgulhoso 

isolacionismo português em relação ao resto do mundo (MELO, 2001). 
25

 Tome-se como exemplo o disco Romarias de Portugal (1968?), cujo repertório a princípio é composto por 

marchas e viras de cariz popular. Uma audição atenta do material, contudo, revela a intromissão de uma 

Fig. 1 Capa do LP A volta do 

Fabuloso Francisco José 

(Philips, 1968), coleção 

particular. 
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os de uma roupagem situada entre o urbano e o rural e caracterizada pela fusão deliberada 

entre elementos “tradicionais” e “modernos”. Em outras palavras, é possível arriscar que a 

cultura do entretenimento em Portugal, se não nasce com o nacional-cançonetismo dos anos 

50 e 60 (os espetáculos de revista e os artistas ligeiros a eles vinculados já estavam em voga 

desde pelo menos a década de 1940), certamente consolidou-se a partir dele.  

Da mesma forma, nem todo cançonetismo é “nacional”: basta vermos a obra de Carlos 

do Carmo, mais especificamente sua fase compreendida entre os álbuns Canoas do Tejo 

(1973) e Um homem na cidade (1977), situada nalgum lugar entre o fado e a canção, mas em 

cuja produção não se fazem presentes elementos capitais do estilo nacional-cançonetista, 

como a exaltação acrítica do patrimônio natural e humano do interior português. Isto nos 

permite concluir, pelo menos nesse primeiro momento, que o nacional-cançonetismo talvez 

seja menos um gênero em si e mais um modo de operacionalização estratégica de outros 

gêneros musicais
26

. 

Após a queda do regime, em 25 de abril de 1974, Portugal experimentou um breve 

período de euforia política que, no âmbito cultural, traduziu-se num aumento da presença 

midiática dos cineastas e cantores de intervenção (CORREIA, 1984). Com a contra-revolução 

de novembro de 1975, que pôs um freio na pretensão socialista do Movimento dos Capitães, 

reascendeu ao poder uma corrente política mais conservadora e disposta a ampliar a abertura 

(sobretudo econômica) de Portugal para o restante da Europa. Nesse contexto, paralelo à 

penetração, cada vez maior, da música popular massiva de origem anglófona (que ajuda a 

explicar, entre outros fatores, o boom do pop/rock português dos anos 80), consolida-se uma 

nova forma de nacional-cançonetismo, agora atendendo a disposições eminentemente 

mercadológicas e atrelado à sedimentação da imagem de Portugal como destino turístico.  

O exemplo mais representativo do neo-nacional-cançonetismo talvez seja o cantor 

Roberto Leal, muito popular no Brasil durante os anos 80, quando atuava como uma espécie 

de embaixador musical de uma certa cultura portuguesa junto ao público brasileiro. Figura 

onipresente nos programas de auditório da nossa televisão, Roberto Leal também foi o mentor 

do singularíssimo álbum Nau de Paz (1989), coletânea com propósitos quase diplomáticos 

                                                                                                                                                                                     
orquestra e de discursos de exaltação à Mocidade Portuguesa, organização juvenil de cunho patriótico criada 

durante o Salazarismo. 
26

 Concebo os gêneros musicais dentro de uma dupla função: como um modo de classificação mercadológica da 

música com vistas à aquisição de uma determinada audiência, e também em sua função mediadora, negociando 

expectativas e modalidades de audição de acordo com os códigos da gramática musical em questão (FRITH, 

1996; JANOTTI JR., 2003) 
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contendo gravações de nomes tão díspares quanto os “roqueiros” Xutos & Pontapés, Lena 

D‟Água e Tozé Brito e o velho cançonetista Francisco José. O texto de apresentação do álbum 

é particularmente elucidativo no que diz respeito às intenções do mesmo, constituindo uma 

espécie de síntese hiperbólica de todos os sensos comuns míticos que nos habituamos a 

associar a Portugal. 

 

A música da nossa terra, essa nau ancorada ao longe durante tantos anos, à espera de 

desembarcar sua tripulação. Mas afinal chegou o dia da grande descoberta, não há de 

ter sido em vão a luta de tantos navegadores heróicos que aqui chegaram para abrir 

caminho. E todos nós que acreditamos nesse sonho, queremos dizer à nau ancorada: 

desçam, marinheiros portugueses, vamos todos juntos cantar para esse país que um 

dia nasceu sob os nossos pés e pensou pela nossa cabeça. Como um pai que sente 

vontade, no seu imenso carinho, de embalar um filho já grande, nós queremos trazer 

o nosso canto para o Brasil. 
 

A fim de testar minha hipótese da relação entre fluxos migratórios e nacional-

cançonetismo na consolidação de um imaginário musical português no Brasil, efetuei três 

visitas exploratórias à loja Modern Sound, então situada em Copacabana (bairro da Zona Sul 

carioca com alta incidência turística) e consagrada internacionalmente pelo variado acervo de 

CDs e DVDs musicais, durante o mês de abril de 2008. Após recente reforma no 

estabelecimento, no subsolo da loja passou a funcionar uma espécie de “sebo” de discos 

antigos, com repertório bastante variado e preços entre R$ 10 (álbuns editados no Brasil) e R$ 

20 (importados)
27

.  

O primeiro dia foi dedicado a uma pesquisa bastante simples: comparar a seção de 

“música portuguesa” do primeiro piso da Modern Sound com a mesma seção no setor de LPs 

usados. Concluída essa primeira sondagem, pude perceber como a quantidade de álbuns 

editados nos últimos dez anos era infinitamente menor do que a dos álbuns que, por estarem 

numa loja de usados, decerto frequentaram o toca-discos de alguém entre as décadas de 50 e 

80. Além de a quantidade ser menor, também o é a variedade de artistas contemplados: em 

contraposição à pluralidade do setor de vinis, nas estantes de CDs o repertório se resume a 

Mariza, Madredeus, Roberto Leal e coletâneas variadas dedicadas ao fado, não ultrapassando 

a marca de 20 exemplares. Passível de ser vinculado ao universo do pop/rock, apenas o 

segundo álbum da banda Toranja, sobre a qual tornarei a falar no terceiro capítulo.  

                                                           
27

 Em dezembro de 2010, a Modern Sound fechou suas portas ao público, alegando serem os custos de 

manutenção do espaço superiores aos lucros auferidos com a venda de discos em tempos de venda de conteúdo 

digital e pirataria. 
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Tais conclusões preliminares não fugiam ao esperado, pois é sabido que os altos 

índices de consumo de música portuguesa durante as décadas de 60 a 80 estão relacionados ao 

vasto mercado representado pelos migrantes que vieram de Portugal na leva dos anos 50, e 

que a brusca redução desses índices nos últimos dois decênios pode estar vinculada ao fato de 

tal imaginário simbólico e musical não ter sido atualizado, de modo a parecer atraente para as 

gerações mais novas, sejam elas luso-descendentes ou não. 

O segundo e o terceiro dias foram dedicados à exploração em profundidade do acervo 

de LPs disponíveis na seção de “música portuguesa” do subsolo da loja, de acordo com o 

seguinte procedimento metodológico de coleta e tabulação dos dados: em uma planilha, 

registrava o nome do disco e do artista responsável pelo álbum; quando disponíveis, o ano e o 

local de edição, acrescidos de informações que parecessem relevantes para os objetivos da 

investigação; por fim, a partir de uma rápida avaliação do material, tentava vinculá-lo a 

determinada classificação genérica, por mais que elas se revelem problemáticas se tomadas 

como categoria autônoma e essencialista.  

Levando-se em consideração ocasionais imprecisões de registro e avaliação dos dados 

coletados, pois o próprio caráter híbrido de alguns dos álbuns analisados dificultava a 

obtenção de informações mais detalhadas, de um total de 190 discos disponíveis no acervo, 

em pouco menos da metade a informação do ano de edição não se encontrava disponível; dos 

exemplares que fugiam a essa regra, apenas 26 foram editados após a década de 80, com a 

grande maioria se concentrando entre a segunda metade dos anos 60 e o final da década de 70. 

Mas mesmo nos discos sem data de edição aparente, a partir de características como a arte 

gráfica das capas e a redação dos textos anterior à reforma ortográfica do início dos anos 70, 

pude deduzir que sua edição certamente precedia a Revolução dos Cravos. Trinta e três foram 

editados em Portugal, sete em locais diversos como Itália, Holanda, Estados Unidos e França 

e os demais consistiam em edições brasileiras. 

Em um segundo momento, propus-me a cruzar os dados referentes ao local de edição 

dos álbuns com a provável classificação por gênero dos mesmos, e aqui, mais uma vez, é 

preciso considerar o caráter volátil de uma rotulação genérica, sobretudo quando é 

virtualmente impossível escutar todos os discos e a análise acaba por se basear no repertório, 

no aspecto gráfico dos álbuns e, na falta de maiores informações, no modo como o próprio 

cantor/ produtor do disco se apresenta.  
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Isto posto, registro que pelo menos 67 dos quase 200 discos podiam ser 

indubitavelmente considerados exemplares de nacional-cançonetismo, podendo esse valor 

ampliar-se para a casa das centenas se considerarmos as imprecisões. Destes 67, 30 

consistiam em coletâneas de autoria compartilhada por diversos performers e geralmente sob 

o comando de um diretor de orquestra, com a quase totalidade destes discos consistindo em 

edições brasileiras. Dos álbuns de autoria individual, nada mais nada menos do que 20 eram 

de Roberto Leal, praticamente a discografia completa do artista até o início dos anos 90. No 

gênero fado, majoritariamente representado por Carlos do Carmo e Amália Rodrigues, que 

juntos totalizavam cerca de 25 discos, por sua vez, era possível encontrar tanto discos 

editados no Brasil quanto exemplares importados.  

No âmbito da (assim nomeada) Música Popular 

Portuguesa, que discutirei no capítulo seguinte, em 

contrapartida, dos únicos quatro álbuns disponíveis, dois 

(Baile no bosque, do Trovante, e Canto da boca, de Sergio 

Godinho) haviam sido editados no Brasil. Dos dois discos 

vinculados ao gênero pop/rock (ou, melhor dizendo, dos 

álbuns cujos autores são artistas mormente vinculados ao 

gênero pop/rock), o homônimo de Rui Veloso (lançado em 

1986) era uma edição nacional e Mano a mano, do grupo 

Resistência, importada.  

As coletâneas nacional-cançonetistas interessam-me sobremaneira como objetos de 

investigação, por nelas ficar mais evidente a função propagandístico-nostálgica do estilo. Essa 

função, na maioria das vezes, ia muito além da seleção do repertório ou do conteúdo expresso 

nas letras das canções, passando pelo estilo de orquestração empregado, pelo design das capas 

e por textos de apresentação dos artistas que, quase sempre, recorriam a elementos da ordem 

do estereótipo para transmitir ao leitor/ouvinte uma determinada imagem do país, nos quais o 

português é retratado como alguém que 

 

faz da terra o seu leito de nações. Estende não apenas as fronteiras de sua pátria, mas 

as fronteiras do seu corpo, sob o céu da nova pátria, que continua a ser a mesma. 

Leva e impõe, rudemente, os mesmos hábitos, o mesmo idioma, a mesma ternura ou 

o mesmo carinho áspero como sua pele. O português acredita que a humanidade, 

como o amor, é universal. O português acredita,como as Escrituras, que de um 

sangue são todas as nações dos homens (texto de autoria de David Nasser na 

Fig. 2 Exemplo de coletânea 

nacional-cançonetista: O melhor 

do fado (Cid, s/a), coleção 

particular. 
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contracapa do LP Portugal do meu amor [1967], trilha sonora original do filme de 

Jean Manzon). 

 

Em sintonia com essa proposta, a arte gráfica das capas nacional-cançonetistas tende a 

privilegiar imagens bucólicas associadas à vida no campo e nas aldeias ou monumentos 

turísticos de imediato reconhecimento (mirantes de Lisboa, a Torre de Belém, o Museu dos 

Coches ou a Ponte 25 de abril – à época, ainda chamada Ponte Salazar), em detrimento de 

quaisquer quadros de modernidade associados, por exemplo, aos centros urbanos de Lisboa e 

Porto. Notadamente nos álbuns que dialogam com o imaginário do fado, reproduzem-se 

instantâneos de tascas e tavernas, sendo constante a presença da guitarra portuguesa ou dos 

tradicionais Capas Negras.  

A iconografia da guitarra portuguesa também aparece nos discos cujas capas são 

ilustrações. Paradigmática nesse sentido é a coletânea Portugal com amor – 40 sucessos 

inesquecíveis: Grupo Verde Vinho e convidados (1978), que possui o brasileiro Guto Graça 

Mello como diretor de produção: vemos, lado a lado, uma garrafa de vinho Mateus Rosé e 

uma guitarra portuguesa, cujos formatos em muito se assemelham – tanto que, 

gradativamente, a garrafa se hibridiza com a guitarra e vice-versa. No bojo da garrafa, por sua 

vez, identifica-se uma reprodução da Torre de Belém.   

A contracapa do álbum também oferece material para reflexão: no centro, vemos uma 

taça de vinho, cuja lateral inferior direita aos poucos se converte num rosto feminino que 

chora copiosamente. No que tange ao repertório, Portugal com amor apresenta sucessivos 

medleys temáticos de clássicos cançonetistas, fados e danças folclóricas do Norte do país, em 

arranjos que misturam sintetizadores, percussão de samba e acordeom, abarcando de “Foi 

Deus”, “Tudo isto é fado” e “Canção do mar” a “Tiroliro”, “Bate o pé” e “Arrebita”, passando 

por “Verde vinho”, “Uma casa portuguesa” e “Ó tempo volta pra trás”. 

                
Fig. 3 Capa e contracapa do LP Portugal com amor: 40 

sucessos inesquecíveis (Som Livre, 1978), coleção particular. 
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A vinculação entre Portugal e turismo é tão evidente que alguns discos chegam a 

sugerir que uma simples audição dos mesmos seria capaz de reproduzir as sensações de uma 

visita (ou mesmo de um retorno) ao país. Evidentemente que a mediação dos discursos do 

senso comum faz com que elementos de ordem mítica sejam interpelados, (re)criando um 

Portugal de sonho, quase inalcançável. 

 

Não é preciso ir à Coimbra para sentir o rumor das margens do Mondego (...) nem 

evocar seus monumentos e portagens, ao se ouvir Alberto Ribeiro. (...) Quem 

provou os pastéis de Tentugal, que as raparigas de saia franzida à cintura e pernas ao 

vento oferecem em gorgeios lacrimosos quando a estação da Velha Coimbra 

regorgita de campônios, capas negras e tricanas – e depois escuta Alberto Ribeiro 

aqui de longe sente outra vez, muito de perto, no coração e na alma, a Coimbra do 

choupal com seus queixumes e tantas relíquias históricas. (Alberto Ribeiro, a voz de 

Portugal; s/d) 

 

Quando [Francisco José] cantou, minha infância surgiu, de repente, inteirinha, 

naquela “adega”, onde eu não sentira, ao entrar, parentesco com a adega da minha 

casa na Beira. (...) Francisco José cantava (...), Lisboa vinha na voz dele, (...) para 

que ele afagasse (...) sete colinas banhadas de sol, sete pulsações de um coração 

iluminado pela saudade. (...) Nada me faria supor que eu iria para longe, 

muito longe, sem deixar o Rio de Janeiro. (A volta do fabuloso 

Francisco José, 1969?) 

 

Não ocasionalmente, o nome da empresa, entidade 

ou organização patrocinadora do álbum é mencionado
28

. No 

caso da TAP, até hoje a principal companhia aérea a operar 

no trecho Brasil-Portugal, por exemplo, a menção podia se 

dar de forma menos ou mais explícita. Na contracapa do 

álbum Roberto Leal Especial – gravado ao vivo no Casino 

Estoril (1984) em meio a uma coleção de fotografias nas 

quais vemos o artista em plena Praça do Comércio lisboeta, 

subindo as escadarias de uma viela da Alfama cercado de criancinhas e abraçando uma 

senhora idosa de véu à cabeça, encontramos o cantor dentro de um avião, acompanhado de 

uma legenda mais do que esclarecedora: “Um agradecimento àquela que tornou este sonho 

                                                           
28

 Outros exemplos: o álbum Rainha dos portugueses (s/d), de Maria Augusta, é editado no Brasil com apoio da 

Charmen Tour, “com a garra que só um português de corpo inteiro possui”; Tempo de crescer (s/d), de Rui 

Vasco Neto (primeiro lugar no 11º. Festival Mundial da Canção Migrante), inclui entre seus patrocinadores 

Besouro Veículos, Escobar Turismo e Viagens, Só Imóveis, TAP, além do auxílio do meio associativo – Casa 

dos Poveiros e Casa de Vila da Feira e Terras de Santa Maria. 

Fig. 4 Contracapa do LP 

Roberto Leal Especial – gravado 

ao vivo no Casino Estoril (RGE, 

1984), coleção particular. 
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realidade: TAP – Air Portugal”. Já no peculiaríssimo disco De Ipanema à Alfama (1971), cujo 

repertório constitui-se de uma improvável alternância entre fados e canções da bossa-nova, a 

fotografia de capa nos apresenta a um apaixonado casal (luso-brasileiro?) cujo cenário, ao 

fundo, é emoldurado pela lateral de um avião da companhia. 

  

1.5 As novas representações de um Portugal turístico entre a „modernidade‟ e a „tradição‟ 

  

Passageiros para Portugal, boa viagem! (...) Vamos viver o doce enlevo de 

esplêndidos vôos panorâmicos sobre essa pátria irmã e amiga. Nas asas da música 

sentiremos o calor da afeição recíproca que nos aproxima. E visitaremos Lisboa. E 

entraremos, deslumbrados, em Coimbra. E avistaremos tricanas às margens do Tejo. 

E beberemos desse lirismo apaixonante que Portugal inventou. E cantaremos fados 

tristes como a distância e a saudade. E canções alegres como o amor e a ventura. E 

sonharemos assim, de olhos abertos e felizes. (Seleções de Portugal – volume III; 

s/d) 

 

Se todo olhar em direção a um Outro nunca é desinteressado ou neutro, sempre 

implicando algum tipo de recorte, o olhar turístico parece conformar um enquadramento 

repleto de particularidades. Ao turista, na maior parte das vezes, falta tempo ou interesse para 

conhecer em profundidade a cultura desse Outro. Diante de uma complexidade impossível de 

decodificar, durante uma estadia de poucos dias ou semanas, tais recortes acabam se tornando 

espécies de atalhos estratégicos, que ao final do percurso fornecem a volátil impressão de um 

entendimento pleno. Museus que catalogam determinados episódios da história de um país; 

monumentos carregados de significados socialmente construídos; lugares de memória 

(NORA, 1984) capazes de fixar a lembrança de eventos associados a um tempo distante; sem 

esquecer dos imprescindíveis guias de viagem, que otimizam a busca do turista selecionando 

as etapas do trajeto consideradas impossíveis de contornar. 

Com a progressiva desmaterialização da economia, apontada, entre outros autores, por 

Harvey (1994), Featherstone (1995) e Castells (1999), no contexto do capitalismo tardio, o 

consumo de signos e a valorização da experiência imaterial passam a legitimar, mais do que 

nunca, o incremento de atividades turísticas possuidoras de propostas singulares. Não basta 

mais visitar os pontos-chave determinados por um roteiro inalterado há três décadas: é preciso 

viver o lugar, acumular sensações, percorrer circuitos ausentes dos guias de turismo, mas 

constantes na cartografia cotidiana daquele espaço.  

O olhar turístico não é algo negativo em si. Contudo, por vezes ele se torna o único 

discurso mediador entre Eu e o Outro, e no que concerne aos fluxos simbólicos entre Portugal 
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e Brasil, às vezes tem-se a impressão de que alguns estereótipos de uma certa cultura 

portuguesa acabam sendo percebidos como sinônimos da única cultura portuguesa possível. 

Por estar sobremaneira vinculada ao imaginário simbólico trazido d‟Além Mar pelos 

migrantes que aqui chegaram entre as décadas de 50 e 70, a concepção que possuímos da 

música lusa parece ter se mantido fossilizada, quando não pontuada por concepções um tanto 

anacrônicas. A maior evidência deste processo está no fato de jovens na casa dos 18-20 anos, 

estudantes universitários residentes no Rio de Janeiro
29

, ainda associarem a expressão música 

portuguesa ao fado, ao vira ou à figura de Roberto Leal (que decerto já não era tão 

onipresente na mídia brasileira no início dos anos 90 quanto o era na década passada, quando 

a maioria dos jovens consultados sequer havia nascido). 

Tome-se como exemplo a incursão por território português do programa 50 por 1 

(2007), exibido pela Rede Record de Televisão, no qual, dentre as inúmeras experiências 

lisboetas vividas pelo apresentador Álvaro Garnero, andar de eléctrico (designação que 

nomeia os bondes que circulam pela capital portuguesa) pela parte antiga da cidade se 

configurava como a que melhor traduzia “a sua Lisboa”. Alternando programas “tipicamente 

turísticos” e atividades mais prosaicas, tais como surfar na Praia do Guincho e visitar uma 

antiga farmácia, a cidade (re)construída pelo olhar do apresentador tomava forma na 

sobreposição de fragmentos dispersos e supostamente singulares, que nomeio de recortes, 

mediados pela subjetividade daquele que dirige o olhar. No entanto, seja pela adesão ao 

imaginário hegemônico, seja pelas tentativas de tensioná-lo, percebe-se que a matriz 

“tradicional” continuava presente, fornecendo as margens do enquadramento proposto pelo 

apresentador do programa. 

Por mais que o supracitado imaginário tradicionalista passe a ser cada vez mais 

tensionado pela intromissão de diversos quadros de modernidade, vinculados à entrada de 

Portugal na União Européia, à condição de fronteira semi-periférica ocupada pelo país nessa 

dinâmica ou mesmo em virtude da intensificação dos fluxos globais de pessoas e significados, 

                                                           
29

 Foram distribuídos cerca de 80 questionários para duas turmas que cursavam o Terceiro Período de 

Comunicação Social na Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, durante o primeiro 

semestre de 2008. Em linhas gerais, jovens que possuem ascendência portuguesa direta (em primeiro ou segundo 

grau) tendem a associar a “origem” de sua concepção sobre cultura lusa a eventos decorrentes da convivência 

familiar (“jantares e comemorações”, “minha avó costumava cantar essas músicas pela casa”, “discos de 

família”); por outro lado, jovens não-oriundos de família portuguesa travaram contato com estas representações, 

sobretudo, através da mídia (notadamente da televisão), constituindo seu repertório a partir destas referências. 

Em ambos os casos, predominam as “formas tradicionais” sobre os “quadros de modernidade” (CUNHA, I., 

2007), não apenas no que diz respeito à música como também à literatura, à gastronomia (pratos “típicos” como 

o bacalhau e os doces feitos à base de ovos são mencionados com freqüência) e aos pontos turísticos. 
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é pela mediação das formas tradicionais que continuamos pensando e enxergando Portugal. 

Isto se torna particularmente evidente se examinarmos as representações de Portugal 

construídas por periódicos turísticos brasileiros, que colaboram no sentido de perpetuar essa 

imagem do país. Às vezes, tem-se a impressão de que Lisboa – cidade que “fica no sangue” 

(QUEIROZ, 2008), “onde se encontram anjos a pairar nas esquinas” (REIS, P., 2008) e cujas 

“sete colinas (...) descem sobre o mar à procura de amor eterno” (HONRADO, 2008) – pode 

ser integralmente conhecida pelo visitante a bordo do Eléctrico no. 28
30

, pois regiões como o 

Parque das Nações, o Pavilhão da Expo ou mesmo o famoso Oceanário ficam “relativamente 

longe do que interessa” (PORTAS, 2008).  

A despeito de uma imagem de Fernando Pessoa grafitada num muro do Bairro Alto, 

ou mesmo da constatação de que “as alfacinhas
31

 passaram dos xales negros e das sabrinas de 

ráfia aos fuck me shoes e clutchs, do buço à civilização do Sex & the city” (SALAZAR, 

2008b) – processo que se manifesta em lojas de design, moda, acessórios e decoração (como 

Maomao, Happy Days, Hold Me e The Wrong Shop!, onde é possível encontrar desde 

camisetas com estampas pop até Galos de Barcelos em versão gay friendly) – são 

palavras/conceitos como “melancolia” e “alma” que tais publicações continuam invocando ao 

discorrerem sobre as vielas de Alfama, as casas de fado e as margens do Tejo. 

A geografia da cidade também passa a ser reconfigurada a partir desses recortes. A 

seleção estratégica de determinados “pontos de interesse” produz uma cartografia na qual o 

entorno dos locais em destaque ou os trajetos que ligam duas áreas dignas de menção acabam 

sendo, muitas vezes, ignorados, de modo que uma dose de ginja na célebre loja do Rossio 

poderia ter sido ter sido tomada em qualquer outro ponto de Lisboa, pois o entorno daquele 

espaço – a praça atualmente freqüentada por imigrantes africanos onde há tempos se 

realizavam Autos de Fé – é relegado ao extracampo, uma vez que não constitui informação de 

eventual interesse do turista.  

Não raro, e a despeito das reduzidas dimensões territoriais de Portugal, olhares 

jornalísticos sobre o país misturam indiscriminadamente elementos de regiões, culturas e, em 

certa medida, “sensos comuns” distintos entre si (possibilitando que a trilha sonora de um 

passeio pelas praias do Algarve seja algo próximo do vira minhoto, conforme demonstrado 

por edição do programa SBT repórter, veiculada em 16 de outubro de 2008).  

                                                           
30

 O eléctrico no. 28 vai do Largo do Martim Moniz ao Campo de Ourique, passando pela Alfama, Castelo de 

São Jorge, Baixa e subindo o Chiado, sendo, por isso, bastante requisitado pelos turistas.  
31

 Os indivíduos naturais de Lisboa são popularmente conhecidos como “alfacinhas”. 
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Diante da diversidade do cenário musical português contemporâneo, o discurso 

hegemônico brasileiro ainda associa Portugal ao fado, às danças folclóricas ou ao imaginário 

nacional-cançonetista, dificultando sobremaneira a penetração de gêneros vinculados ao 

universo do pop/rock ou da música eletrônica em nosso mercado fonográfico. Percebe-se 

como a perpetuação desse repertório é o resultado de um processo de construção de sentidos 

que envolve condicionantes de ordem histórica, política, social e econômica, embora por 

vezes nos seja apresentado como manifestação da essência do ser português ou de uma alma 

lusitana imutável através dos séculos.  

Com isso, não quero negar a existência de casas de fado, velhas vestidas de preto, 

souvenirs de Galos de Barcelos que mudam de cor segundo a temperatura ambiente ou 

congêneres, muito menos afirmar que a “verdadeira Lisboa” contemporânea é aquela dos 

designers, dos bares e clubes de música eletrônica ou de post-rock, ou ainda que o Bairro Alto 

funcione como uma espécie de microcosmo não apenas da capital, como também da 

sociedade portuguesa como um todo. Portanto, ao direcionar o foco da minha pesquisa para a 

capital, Lisboa, sem desconsiderar a representatividade cultural do Porto (centro industrial do 

Norte) ou mesmo de eventuais “centros locais” como Leiria, Braga, Aveiro ou Coimbra, é 

preciso estar atento de modo a contornar os riscos de uma análise que tome a parte pelo todo e 

equivocadamente tente enxergar o restante do país a partir, por exemplo, de sua metrópole 

mais plural em termos culturais. 

Todos os argumentos e senões apresentados até aqui nos conduzem, daqui para diante, 

rumo a um questionamento-chave: em que medida “formas tradicionais” e “quadros de 

modernidade” articulam-se de modo dialógico na produção cultural e, mais especificamente, 

musical popular massiva e midiática portuguesa contemporânea? Proponho que consideremos 

a relação entre estas esferas, na cultura portuguesa, como complementar e não-disruptiva, 

dinâmica esta própria de sociedades em que o discurso da tradição historicamente possui um 

peso determinante; ou seja, em vez de se constituir a partir de um rompimento radical com as 

formas ditas tradicionais, os elementos modernos seriam formados a partir de um diálogo, ora 

tenso ora consensual, com estas matrizes, numa constante relação entre passado(s) e 

presente(s), transformação e continuidade, entre desejos de ruptura e laços sedimentados pelo 

tempo.  



 

 

 

 

 

 

 

2 REINVENÇÕES DA TRADIÇÃO: mutações do paradigma fado/folclore no cenário 

pop português contemporâneo 

 

A cena transcorreu no saguão do Hotel Eduardo VII, situado próximo ao Marquês de 

Pombal, no centro econômico e financeiro da cidade de Lisboa. O hóspede – brasileiro – se 

dirige ao balcão, onde se encontram dispostos inúmeros folhetos oferecendo pacotes e 

atrações turísticas, e pergunta ao recepcionista se ele seria capaz de indicar algum lugar no 

qual ele e a família poderiam assistir a uma apresentação de fado e folclore. Após uma breve 

pausa, o hóspede reitera: “mas não é só fado. É fado e folclore.” 

O episódio acima narrado me pareceu bastante representativo da relação que 

estabelecemos com o imaginário cultural e musical português. Não bastava uma apresentação 

de fado: era preciso que ela conjugasse fado e folclore, como se ambas as manifestações 

tivessem rigorosamente a mesma origem e proporcionassem o mesmo tipo de experiência. 

Singularidades do modo como os discursos turísticos se constroem, talvez, mas ainda assim, 

uma ocorrência digna de nota, reveladora da significância que o universo da tradição – aqui 

mais próximo da ideia de “tradicionalismo”, ou seja, não como algo que se constrói como 

tradicional a partir de determinadas variáveis históricas, socioculturais e políticas, mas sim 

como sinônimo de um repertório ancestral e preservado intacto e inalterado quase por milagre 

(COUTINHO, 2002, p. 15-42) – possui na condição de instância mediadora da nossa 

percepção de Portugal. 

Há uma grande razão pela qual este capítulo aparece aqui e não mais adiante nesta 

tese. Em sua configuração inicial, pelos idos de 2007 ou 2008, minha pesquisa sobre música 

portuguesa afirmava-se como uma investigação sobre o pop/rock luso. Não que hoje ela tenha 

deixado de abraçar este recorte: é que nos seus primórdios a opção pelo pop/rock significava 

uma recusa quase total do paradigma fado-folclorista, por considerar que, ao abordar este 

universo, estaria mais uma vez reforçando o estereótipo da música portuguesa como sinônimo 
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de fado e folclore, supondo ser perfeitamente lógico abandonar quaisquer enquadramentos 

que incluíssem os dois “efes” na pesquisa. 

Depois, havia os célebres mal-entendidos que me acompanharam durante boa parte 

dos últimos quatro anos (e continuam acompanhando até hoje): era mencionar o tema da 

minha pesquisa para ouvir, do outro lado, um displicente “ah, sim, música portuguesa... É 

aquela coisa triste, o fado, né?” ou então – pior – piadas sobre Roberto Leal ou o “Vira” 

gravado pelo grupo de pop/rock Mamonas Assassinas nos idos dos anos 90. E aos que pensam 

que a associação entre Portugal, fado, folclore e Roberto Leal é exclusiva do lado de cá do 

Atlântico, posso garantir que Além-Mar as reações não eram muito diferentes. Durante os seis 

meses nos quais residi em Portugal, aluguei um quarto-e-sala (ou T1, conforme a classificação 

portuguesa) no bairro de Alfama, que é onde algumas das narrativas míticas do fado situam 

sua “origem”, em meados do século XIX. Embora o circuito do fado tenha, durante muito 

tempo, se deslocado para a zona do Bairro Alto, as vielas estreitas de Alfama (“mal-afamada”, 

segundo a letra de um clássico do repertório fadista) ainda são polvilhadas por inúmeras casas 

do gênero – uma delas, inclusive, situada a poucos metros do meu apartamento. Ao comentar 

com a proprietária de uma loja de bijuterias da vizinhança sobre a minha pesquisa – e, com o 

tempo, aprendi a omitir os detalhes da mesma logo ao primeiro contato, mencionando apenas 

o macro-tema “música portuguesa” – a resposta não foi surpresa alguma: “Aqui ao lado fica a 

Mesa de Frades. Não podes fazer uma pesquisa sobre fado sem lá ires!”. 

Com o tempo, fui percebendo que seria impossível efetuar qualquer cartografia da 

música portuguesa contemporânea que contornasse o fado e as manifestações folclóricas – 

que desde já, em nome da correção conceitual, talvez seja mais adequado nomear de 

“manifestações da tradição popular rural”, posto que a palavra folclore vai progressivamente 

assumir uma conotação bastante específica, e quase sempre pejorativa, sobretudo quando 

aplicada ao caso português. Como forma de manter o recorte inicial da pesquisa, apenas 

expandindo-o para outros universos, descobri que uma forma de levar esta tarefa a cabo seria 

pensando as interseções entre ambas as esferas e o universo da música popular midiática e 

massiva, em vez de conceber o fado e a tradição popular rural como esferas autônomas, 

funcionando segundo códigos próprios e dotadas de algum tipo de pureza essencial.  

Para minha surpresa, este trânsito se revelou mais antigo do que eu supunha, e aqui o 

desafio foi se desembrenhar dos discursos puristas que, correspondendo aos desejos de 

autonomia dos respectivos campos, tendiam a pensar o fado e as manifestações da tradição 
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rural naquilo que elas tinham de imune à “contaminação” pelo contato com outros gêneros e 

formatos.  Em relação ao fado, esta perspectiva ainda se faz muito presente, inclusive como 

fator de legitimação de alguns novos fadistas em detrimento de outros. No âmbito da 

ruralidade, não é que as discussões em torno da pureza e da autenticidade já não tenham mais 

peso ou tenham sido diluídas por uma leitura pós-modernista superficial segundo a qual tudo 

é reciclado e reciclável; apenas a disputa que se dá parece ser de outra natureza. Esta ocorre 

entre as apropriações consideradas atualizadoras da tradição e as que supostamente a 

perverteriam, no mais das vezes em virtude de casamentos espúrios com os formatos 

midiáticos e comerciais. Ou seja, aqui, como nos capítulos seguintes, meu foco residirá nas 

articulações ora tensas, ora consensuais, entre formas tradicionais e quadros de modernidade 

na música portuguesa contemporânea, com o objetivo de entender que (novas?) identidade(s) 

emergem deste processo. 

Eis, portanto, como o presente capítulo estará estruturado: levando em consideração a 

provável pouca familiaridade do leitor brasileiro com o universo da música portuguesa, a 

primeira seção tentará oferecer uma síntese de como o fado e a tradição musical rural se 

constituíram como marcas identitárias da cultura lusa. Contornarei deliberadamente certas 

armadilhas características dos retrospectos historiográficos (afinal, onde nasceu o fado? uma 

dança folclórica performatizada num programa de TV é autêntica?) primeiro por, conforme 

supracitado, acreditar que outras pessoas já fizeram isso antes de mim e de forma muito mais 

aprofundada do que eu; segundo, porque me interessa descobrir como o hoje ilumina o ontem, 

e não o contrário; terceiro e último, por não acreditar na validade de compartimentos 

estanques. Este capítulo, portanto, não é sobre fado & folclore, mas sim sobre as apropriações 

contemporâneas e midiático-massivas dos universos do fado e da tradição musical popular 

rural capturados no preciso momento em que as fronteiras se dissolvem. 

A segunda seção se detém em um momento específico da história portuguesa recente – 

os anos estadonovistas – no qual tanto o fado como o folclore (e aqui talvez faça sentido 

utilizar este termo em vez de “tradição musical popular rural”) estiveram na berlinda do juízo 

público, ambos em virtude das apropriações empreendidas pelo regime de Salazar e seu 

Secretariado da Propaganda Nacional, embora por motivações distintas. Os efeitos deste 

processo não se encerram, contudo, com a Revolução de Abril de 1974, já que durante pelo 

menos duas décadas tanto um quanto o outro continuarão carregando alguns estigmas 

advindos desta época: o folclore, associado às iniciativas estetizantes e pitorescas do Estado 
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Novo, como os Concursos de Aldeia Mais Portuguesa de Portugal
32

, a Companhia de Bailado 

Verde Gaio, as exposições internacionais e, em alguma medida, o nacional-cançonetismo; o 

fado, vinculado à leitura reducionista que o salazarismo fez do gênero, reduzindo-o aos 

aspectos conformistas e reacionários presentes em alguns fados, da qual nem Amália 

Rodrigues escapou incólume – tudo isto a despeito de o Estado Novo nunca ter adotado o 

fado como música nacional, muito menos promovido-o da mesma forma que fomentava as 

iniciativas no campo do folclore. 

A partir deste ponto, o capítulo se bifurca: o caminho dedicado às dimensões 

contemporâneas do fado me permitirá discutir como a sua circulação num contexto europeu 

só foi possível pela adesão de alguns artistas ao (usualmente deslegitimado) rótulo da world 

music; como a chamada “nova geração de fadistas” é conseqüência, dentre outros fatores, da 

integração política e econômica proporcionada pela União Européia e das aproximações entre 

o fado e as dinâmicas do mundo pop; por fim, como o referencial teórico da música popular 

massiva e midiática nos ajuda a compreender o processo de aparente decadência das casas de 

fado tradicionais, em paralelo à ascensão de novos espaços considerados “alternativos”. 

Vale reforçar, também, que a definição de “fado” a qual esta tese pretende aderir será a 

mais plural possível, no sentido de perceber, a título de exemplo, como a internacionalização 

bem-sucedida de artistas como Madredeus e Dulce Pontes em meados dos anos 90 (que, 

embora dialoguem com o repertório e a performance fadistas, nunca foram rotulados como 

“artistas de fado” strictu sensu) nos permite visualizar fenômenos contemporâneos como 

Mariza (e seu fado “hibridizado”) e Deolinda sob uma outra perspectiva. Este trecho se 

encerra lançando um olhar atento sobre as mutações que o fado vem sofrendo a partir de 

determinadas fusões e apropriações (com o formato canção, com os ritmos eletrônicos, com a 

música brasileira e mesmo com sonoridades provenientes dos países africanos de Língua 

Portuguesa), para o que muito vem contribuindo o processo de revisionismo do papel de 

Amália Rodrigues na configuração do gênero, passada pouco mais de uma década de sua 

morte. 

O caminho dedicado à tradição musical popular rural será pautado por orientação 

semelhante, pois os processos mediante os quais as formas tradicionais em canto e dança de 

                                                           
32

 De todas as iniciativas folcloristas do Estado Novo, o Concurso da Aldeia mais Portuguesa de Portugal talvez 

constitua aquela que menos frutos rendeu, pois a despeito de ter sido criado com pretensões de regularidade, 

registrou apenas uma única edição, em 1938, vencida pela Freguesia de Monsanto. Nas datas em que seriam 

visitadas pela comissão julgadora do concurso, as aldeias concorrentes simulavam episódios pitorescos de sua 

vida cotidiana, de acordo com a perspectiva tradicionalista do regime.  
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cariz folclórico são atualmente articuladas passa por um movimento no sentido de romper 

com a antiga concepção do folclore como algo destinado a permanecer emparedado nos 

muros de pedra de uma aldeia portuguesa qualquer. O debate em tordo da ideia da tradição 

como algo tanto mais valorizado quanto menos sujeito ao contágio por elementos externos é 

uma questão que atravessa boa parte das manifestações portuguesas neste âmbito (a inserção 

das festas e romarias de aldeia nos roteiros turísticos funciona como um bom ponto de partida 

para esta discussão). 

Ou seja, mais do que a tradição rural em si, o que me interessa nesta seção são os 

circuitos que tais manifestações percorrem no Portugal contemporâneo, e aqui me refiro tanto 

aos festivais cujo line up privilegia artistas cujas propostas se pautam pela fusão entre 

elementos “tradicionais” e “modernos”, quanto às iniciativas verificadas ao longo da última 

década que, em alguma medida, reabilitaram o folclore junto ao público jovem mediante um 

diálogo com os formatos pop/rock. Minha hipótese em relação à ultima seção do presente 

capítulo é que grupos como Diabo na Cruz, Galandum Galundaina e o projeto Megafone 

inserem-se numa “linhagem” da qual fizeram parte, nos anos 60 e 70, nomes como Fausto, 

José Afonso, José Mário Branco e tantos outros, ao se apropriarem do patrimônio musical 

português na criação de uma obra situada justamente neste entrelugar do tradicional e do 

moderno, do rural e do urbano.  

   

2.1 Mitos, ditos e ritos acerca do fado e do folclore sob a égide de Salazar 

 

Para além do fato de ambos começarem com a letra “f”, folclore e fado talvez só 

tenham outro aspecto em comum: tanto um quanto outro são construções profundamente 

recentes (finais do século XIX em diante), embora as narrativas hegemônicas de identidade 

portuguesa forneçam a impressão de que eles sempre estiveram lá, constuindo parte integrante 

do Bilhete de Identidade da Nação desde tempos imemoriais. Tal projeção, contudo, não se 

constitui como o reflexo de nenhuma essência da portugalidade, sendo antes o resultado de 

um processo consciente de seleção e descarte, como toda narrativa de identidade (nacional, 

social ou mesmo individual) tende a ser (ANDERSON, 2008; HALL, 2004). 

Que o impulso desconstrutivista não nos engane: não é como se pauliteiros de miranda 

ou o vira minhoto tivessem sido “inventados” deliberadamente no final do século XIX, no 

sentido que Hobsbawn e Ranger (2008) atribuem ao conceito de “invenção da tradição”. Tais 
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manifestações decerto já existiam desde há muito, provavelmente obedecendo a configurações 

distintas e com grandes chances de estarem restritas a localidades específicas do território luso 

– situação esta decorrente da menor ou maior inserção de tais práticas no contexto 

sociocultural da vila, aldeia ou região em questão. O que data desta época é o reconhecimento 

destas manifestações como elementos articuladores de uma certa ideia de identidade 

estrategicamente interpelada por alguns setores da sociedade sob circunstâncias bastante 

específicas. Recente, portanto, é sua rotulação como folclore, e tudo o que daí decorre: 

inventários, recolhas, catalogações, motivadas pelo desejo de preservação de algo que já 

“surge” sob ameaça de desaparecer (BURKE, 1998).  

É um trabalho de imaginação (ANDERSON, 2008; APPADURAI, 2001; CASTELLS, 

1999), mais do que de invenção, o que empreendem os folcloristas da virada do século XIX 

para o XX, portanto. Naquele momento, pelo menos, não era preciso inventar nada, mas fazia-

se necessário imaginar formas a partir das quais cantos de trabalho, louvores, ditos populares, 

artefatos artesanais, instrumentos musicais e afins poderiam ser integrados ao discurso sobre a 

Nação que interessava à época.  

O fado, por sua vez, parecia ocupar uma realidade paralela à que despertava a 

curiosidade dos folcloristas, por duas razões até certo ponto complementares: havia, na 

“rudeza”, na “imperfeição” e na precariedade da arte popular rural uma fragrância de 

inocência que estimulava os sentidos dos contingentes letrados das cidades. Não obstante, o 

fado não apenas era uma manifestação de caráter urbano como também era associado a 

parcelas da população às quais a própria noção de caráter era colocada sob rasura, segundo o 

código de costumes da época: marinheiros, prostitutas, feirantes, criminosos arraia-miúda, 

pessoas de “má vida” em geral, que habitavam os bairros antigos e degradados próximos à 

zona portuária da capital Lisboa. 

A segunda razão teria a ver com a (discutível) noção de “origem” do fado – e a 

certidão de nascimento do gênero dificilmente será lavrada em cartório de forma consensual 

entre as partes envolvidas. Há os que postulam que o fado surge como uma transformação, em 

terras europeias, de ritmos surgidos no Brasil como as modinhas e lunduns, levados para 

Lisboa pelos escravos negros que regressaram à metrópole juntamente com a Família Real 

portuguesa depois do retorno forçado de D. João VI. Os adeptos desta corrente sustentam que 

o fado inicialmente possuía um componente cantado e dançado, e que sua posterior inserção 



77 

 

 

 

nos salões da elite lisboeta teria favorecido o desaparecimento das seções dançadas e sua 

posterior substituição pelo acompanhamento à guitarra (TINHORÃO, 2006, p. 27-58). 

Outros defendem que o fado possui raízes árabes, dada a força da presença moura no 

sul da Península Ibérica e algumas semelhanças estruturais e melódicas com certas canções 

coletadas no Norte da África, tese que alguns consideram de difícil aceitação pelo fato de não 

haver vestígios de nada parecido com o fado em outros locais de igual ocupação mourisca, 

como o sul da Espanha (CARVALHO, 1994). Depois, há as explicações míticas, segundo as 

quais o fado (do latim fatum, destino, sina) seria uma condição indissociável do “ser 

português” e que já se manifestava desde a fundação do país, pontuando episódios como a 

saga dos navegadores e o desaparecimento de D. Sebastião. Para os adeptos deste discurso, 

até Luís de Camões poderia ser considerado um fadista avant la lettre, pelo menos desde que 

criou o verso “Com que voz cantarei meu triste fado”, vertido em música cerca de 

quatrocentos e cinquenta anos depois por uma certa Amália Rodrigues
33

. 

É provável que todas estas correntes possuam a sua cota de razão: o fado, afinal de 

contas, pode ter se constituído no entrecruzar de todas as matrizes acima enumeradas e 

mesmo de outras menos votadas (o fato de Lisboa ser uma cidade portuária tende a fomentar 

sua condição de “praça do mundo”). Mesmo as narrativas míticas do fado podem nos ser 

bastante úteis desde que saibamos lê-las nas entrelinhas. A figura da Maria Severa, por 

exemplo, lendária prostituta (e fadista) transposta das ruelas de Alfama para os salões da alta 

corte pelo amante aristocrata, o Conde de Vimioso, é menos significativa pela história que 

conta e mais pelo processo social que a fundamenta: a despeito de sua vinculação às camadas 

populares e marginais da urbe, o fado decerto atraía membros de outras classes sociais para 

aquele universo, o que por sua vez já provocava alterações nos códigos em torno dos quais ele 

se estruturava, da composição à performance, semelhante ao que se verificou com o samba no 

Rio de Janeiro. 

Em suma, o fado não apenas possui uma “raiz” urbana como a “pura portugalidade” 

de sua origem é altamente questionável, num contexto em que, diferente do que ocorre hoje, 

problematizações sobre o caráter construído de todo discurso decerto não estavam em pauta. 

O mundo rural, em contrapartida, parecia fornecer um manancial muito mais rico e seguro de 

elementos passíveis de integrarem narrativas de identidade nacional coesas e coerentes. 

                                                           
33

 Para uma compilação de perspectivas sobre a história e as origens do fado, ver o consistente livro de Manuel 

Halpern (2004) sobre a nova geração de fadistas, de resto uma eficiente e acessível introdução ao universo 

simbólico do gênero. 
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Claro está que, até aqui, me refiro a um contexto anterior ao surgimento e 

consolidação dos meios de comunicação de massa em Portugal, que lá ocorre, como em boa 

parte do mundo ocidental, pelos idos dos anos 1920-1930. Quando isso se dá, o fado se revela 

mais assimilável por esta nova infraestrutura, diferentemente da tradição musical rural, que 

permanece, até certo ponto, restrita aos departamentos de antropologia das universidades 

portuguesas, e em que se pesem as disputas simbólicas no interior do universo do fado que o 

novo contexto irá fomentar. O pano de fundo político e econômico contra o qual estas 

mudanças ocorrerão, contudo, justifica um pequeno desvio na nossa trajetória. 

Em 28 de maio de 1926, um golpe de estado conduzido por militares põe fim à curta e 

malograda experiência da Primeira República e instaura, em Portugal, um regime político 

ditatorial que se manterá no poder por 48 anos. Se o período entre 1926 e 1930 é marcado por 

disputas internas entre as correntes ideológicas que subsidiaram o golpe – compostas por 

variados tons à direita do espectro político, dos liberais conservadores à extrema direita de 

inclinações fascistas – o cenário a partir de 1930 adquire contornos mais nítidos com a 

ascensão ao poder, na condição de líder do Conselho de Ministros, do ex-Ministro das 

Finanças António de Oliveira Salazar, posição que este ocupará até meados dos anos 60, 

quando problemas de saúde o afastarão em definitivo da liderança de Portugal
34

. 

O Estado Novo português é um regime de difícil categorização. A despeito de alguns 

elementos que o aproximavam dos demais fascismos europeus, como o italiano e o alemão, à 

ditadura de Salazar faltavam o apelo de mobilização das massas via mídia e o cientificismo 

eugênico destes, embora a repressão aos opositores fosse violenta e intensa a censura ao livre 

pensamento. Em alguns aspectos, aproximava-se mais do Franquismo vigente na vizinha 

Espanha, nomeadamente no papel estratégico desempenhado pelas instituições religiosas 

católicas. Para fins desta tese, contudo, me parece suficiente destacar o caráter ambivalente da 

orientação conservadora de direita do Estado Novo, a força do discurso católico e do amparo 

fornecido por certos setores da Igreja e, sobretudo, em que medida tais varáveis convergiram 

para determinadas políticas culturais relacionadas com o objeto deste capítulo.  

A cosmovisão que regulava a ideologia salazarista apontava na direção do interior do 

país. Para os ideólogos do regime, a identidade da nação portuguesa repousava na 
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 A coletânea O corporativismo em português (MARTINHO; PINTO, 2007) é uma boa introdução aos meandros 

políticos e econômicos do Salazarismo, com a mais valia de também compreender artigos sobre o Governo 

Vargas, embora numa perspectiva não-comparativa (ou seja, em nenhum momento a obra se propõe a refletir, em 

um mesmo artigo, sobre as afinidades e divergências entre os dois regimes, cabendo ao leitor tirar as suas 

próprias conclusões).   
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permanência imutável de determinados elementos essenciais à constituição da mesma ao 

longo de um tempo histórico de longa duração (ALVES, 2007; MELO, 2001). A retidão de 

caráter, a bondade d‟alma, a honradez em meio à pobreza e às dificuldades materiais, a fé no 

divino, a capacidade de adaptação a todas as coisas e todos os lugares, enfim, traços de 

personalidade que acompanhariam os portugueses desde a fundação do país. Mesmo a 

presença colonial lusa nas Américas e, nomeadamente, na África, onde ainda se mantinha, 

teria sido caracterizada por um humanismo e uma preocupação com o outro que singularizaria 

o “Quinto Império” português frente às demais potências coloniais. 

De acordo com este postulado básico, onde mais residiria esse elemento essencial, 

senão no mundo rural, na vida campesina, nas aldeias e vilas mais remotas do interior do país, 

onde agricultores rudes, analfabetos e vivendo em situação de extrema pobreza, a despeito de 

todas as adversidades, ainda eram capazes de produzir artefatos de extrema singeleza como 

tapetes, peças de barro, instrumentos musicais, faianças, trajes de dança, posto que mantidos à 

margem do ambiente moralmente corrompido dos grandes centros urbanos? 

Durante a vigência do regime, e de forma mais sistemática durante os anos em que o 

jornalista António Ferro esteve no comando do Secretariado de Propaganda Nacional (1933-

1949), a política de folclorização levada a cabo pelo Estado Novo de Salazar se apropriou de 

múltiplos elementos constituintes do patrimônio histórico e cultural, material e imaterial 

português com finalidades estetizantes, que retiravam de tais manifestações quaisquer traços 

que revelassem as contradições sociais nas quais estavam mergulhados, retendo apenas o 

elemento pitoresco, curioso ou insólito revelado na superfície dos artefatos, cantos e danças 

“típicas”.  

A quem se destinavam tais iniciativas? Decerto não eram aos camponeses e artesãos 

produtores dos itens dos quais o regime se apropriava, embora durante muito tempo tenha se 

acreditado que a política folclorizante tinha por objetivo garantir o controle social no mundo 

rural e doutrinar as populações camponesas. Hoje, as evidências cada vez mais apontam no 

sentido de um direcionamento destas estratégias para as classes médias urbanas e o público 

estrangeiro, seja ele emigrante ou turista, ou ainda à comunidade internacional num espectro 

mais amplo. Primeiro, porque é nos espaços urbanos que as atividades de grupos sindicalistas 

e demais instâncias de contestação tendem a ser mais fortes (embora regiões rurais como o 

Alentejo também sejam historicamente caracterizadas por esta presença, o que acaba por ser a 

exceção que confirma a regra: não me parece obra do acaso que o folclore alentejano nunca 
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tenha sido tão explorado pelo regime quanto o foram o beirão ou o minhoto, por exemplo). 

Segundo, porque a maioria considerável das iniciativas do SPN convergia para eventos como 

as Feiras e Exposições internacionais
35

, nas quais cabia ao Pavilhão de Portugal projetar e 

legitimar a política cultural do regime. Terceiro e último, pelo fato de um dos maiores 

desafios do Salazarismo consistir na manutenção da opinião pública internacional favorável 

em relação à presença colonial portuguesa na África. A imagem de um país devoto, 

harmônico pela ausência de conflitos sociais ou classistas, em alguma medida mascarava as 

tensões decorrentes do anacronismo da situação do “Império”, o que em breve obrigaria o 

regime de Salazar a substituir o termo “colônias” por “províncias ultramarinas” e efetuar uma 

questionável apropriação do luso-tropicalismo de Gilberto Freyre para justificar esta relação.  

E se é de sensos comuns que esta tese, em parte, se trata, eis mais um relacionado ao 

período do Estado Novo: a de que a política cultural do governo de Salazar estaria apoiada 

sobre uma articulação entre três “efes” – Fátima, Futebol e Fado. Sobre os dois primeiros, até 

pode haver um certo consenso, embora seja fundamental não perder de vista que regime 

político algum é capaz de, por si só, fabricar a adesão popular em relação a um determinado 

evento ou fenômeno. Os relatos das aparições da Virgem Maria na cidade de Fátima datam de 

1917, pouco menos de uma década antes do golpe de 28 de maio: não foram Salazar ou Ferro 

que “inventaram” a devoção à Nossa Senhora, embora o regime tenha, sem sombra de dúvida, 

estabelecido diversas equivalências entre o fato de a Virgem ter aparecido precisamente lá e 

os desígnios divinos em relação ao país (e seus líderes). A História lusa é repleta de episódios 

desta natureza, como os que cercam a própria fundação do país, por Dom Afonso Henriques, 

e o papel desempenhado por Nuno Álvares Pereira, o Santo Condestável, na batalhas contra o 

inimigo Reino de Castela, no século XIV. 

De forma análoga, parece incontestável a existência de evidentes méritos técnicos na 

seleção portuguesa de futebol que disputou o Mundial de 1966 na Inglaterra, eliminou o 

Brasil e alcançou um inédito terceiro lugar na competição. Não obstante, o fato de a 

supracitada seleção ser liderada pelo atacante – nascido em Moçambique –  Eusébio (o 

“Pantera Negra”) decerto serviu ao regime salazarista no sentido de legitimar junto à 

comunidade (esportiva) internacional o caráter diferencial e inclusivo da colonização 
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 Neste sentido, tornou-se célebre a Exposição do Mundo Português, realizada em Lisboa durante o segundo 

semestre de 1940. O Padrão dos Descobrimentos, até hoje um consagrado ponto turístico situado na região de 

Belém, data desta época. O documentário Fantasia lusitana, de João Canijo (2010), todo constituído por raras 

imagens de arquivo deste período, promove um belo exame da ideologia escapista e mitificadora que 

fundamentava a política cultural do regime. 
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portuguesa na África – como se, mal comparando, a escalação do brasileiro Liedson pelo 

técnico Carlos Queiroz na Copa do Mundo de 2010 taquigrafasse mensagens acerca da 

tolerância lusa quanto à presença de migrantes brasileiros no Portugal de hoje. 

No que concerne ao terceiro “efe”, contudo, a questão me parece bem mais complexa: 

são escassas as pistas que nos permitem concluir que o salazarismo se apropriou do fado com 

finalidades político-ideológicas. Primeiro, por razões semelhantes às mencionadas quando 

abordei o surto folclorista de finais do século XIX em Portugal: o fado era uma manifestação 

por demais urbana, e suas raízes marginais pareciam inadequadas no sentido de representar o 

país e seus líderes no estrangeiro. Segundo, em virtude de uma generalização sobre o fado que 

acabou assumindo ares de verdade – a de que o gênero seria uma música essencialmente 

triste, derrotista e conformista – e que, em sendo verdade (e não é), tornaria o fado 

incompatível com a ideia de pureza d‟alma e nobreza de espírito que os ideólogos do regime 

enxergavam no folclore rural. Por mais pobres e privados de recursos que fossem os 

camponeses beirões, por exemplo, ainda assim eles eram capazes de produzir trajes 

multicoloridos, coreografar danças alegres e compor canções que enalteciam o valor do 

trabalho braçal. Para um regime que prezava tal noção de abnegação, qual o sentido de exaltar 

a lamentação pela perda de um amor ou as tragédias da vida, tão comuns em inúmeros fados?  

A trajetória de Amália Rodrigues é particularmente significativa no âmbito destas 

tensões
36

. “Muitos amalianos dizem que não vale a pena falar disso. Eu acho que vale a pena, 

precisamente porque não houve crime. A Amália nunca fez parte da PIDE, nunca houve um 

túnel entre o Palácio de São Bento e a casa dela, como foi dito depois do 25 de abril”, afirma 

Jean-François Chougnet, curador da exposição Coração independente, sediada no Centro 

Cultural de Belém no segundo semestre de 2009, a propósito das celebrações pelos dez anos 

de falecimento de Amália Rodrigues (apud GOMES, 2009, p. 8). “A casa de Amália era um 

espaço de liberdade onde conviviam intelectuais maioritariamente da oposição. Não se 

conspirava contra o regime mas não havia restrições de palavra”, sustenta por sua vez o 

etnomusicólogo e pesquisador do universo do fado Rui Vieira Nery (ibid., p. 8). As relações 

pessoais de Amália com o ditador, entretanto, nunca ficaram muito claras, e há pelo menos 
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 Aos interessados em conhecer vida e obra de Amália Rodrigues, chega a ser surpreendente a escassez de 

material sobre a célebre fadista. Para além da biografia de Vitor Pavão dos Santos, intitulada Estranha forma de 

vida (que em 1994 serviu de base para o documentário de mesmo nome, dirigido por Bruno de Almeida para a 

RTP), não há nada de particularmente relevante nas prateleiras lusas. Mesmo o livro de Pavão dos Santos não 

desfruta de unanimidade: “Não podemos esquecer que são entrevistas tardias. E que a Amália relembra sua vida 

mas também reconstroi a sua imagem. (...)Temos de desmontar o seu discurso e perceber em cada época qual é a 

postura dela”, afirma Vieira Nery (apud GOMES, 2009, p. 7) 
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dois “erros trágicos” que a fadista é acusada de ter cometido: a performance no Estádio do 

Alvalade numa gala promovida pelo Governo num momento de apelo ao boicote e protesto 

pela fraude das eleições de 1958, e os versos enviados a Salazar quando o governante sofre 

um acidente em meados dos anos 60 (“Ponha-se-me bom depressa/Meu querido presidente/ 

Depressa que esta cabeça/ Não merece estar doente”). Apenas em 1969, nos estertores do 

regime, é que Amália recebe algum tipo de condecoração oficial, pelas mãos do novo 

presidente do Conselho de Ministros, Marcelo Caetano (GOMES, 2009).  

Em alguma medida, vale para a relação entre fado e salazarismo aquilo que apontei em 

relação à Fátima e ao futebol: não é que não tenha servido ao Estado Novo a projeção 

internacional que o gênero adquiriu em virtude, sobretudo, do êxito de Amália Rodrigues nos 

Estados Unidos e na França. Para os opositores do Estado Novo, entretanto, tudo o que 

naquele momento promovesse a imagem de Portugal no exterior também promovia o regime, 

e a suposta neutralidade política da fadista necessariamente significava seu apoio ao governo 

de Salazar, atitude imperdoável em tempos de intensa polarização ideológica.  

Passados exatos dez anos da morte de Amália, o próprio mito construído em torno da 

fadista passa a ser revisto, e em determinados episódios e aspectos da trajetória artística da 

cantora começam a ser identificados alguns vestígios de transgressão do imaginário fadista. 

São nítidos os contrastes entre a Amália dos primeiros anos (mãos na anca, olhar enlevado e 

dirigido ao céu) e a das fases intermediárias (retrato de estúdio à maneira de Hollywood, 

imagens que revelam o mundanismo da estrela), como defende Emília Tavares (apud 

GOMES, 2009, p. 10), responsável pelo acervo fotográfico disponível na supracitada 

exposição. 

 

Sem distorcer nem renegar os aspectos visuais ligados ao fado, ela consegue 

modernizá-los e dar-lhes uma nova interpretação e um novo uso. Consegue criar 

uma personagem, que tem poucos adereços. Reiventa a maneira de usar o xaile, (...) 

o preto, veste-se com vestidos muito mais vaporosos e deixa de usar a chita da 

Severa. Aquela voluptuosidade bairrista que a Severa tinha, a Amália sofistica-a. 

  

Após sua consagração na França, nos Estados Unidos e o êxito de seus primeiros 

discos em Portugal, Amália resolve reorientar sua trajetória artística, em alguma medida 

rompendo com o formato tradicional do fado. Por formato tradicional, entenda-se um 

determinado repertório de composições canônicas, interpretado de acordo com convenções de 

performance e execução bastante rígidas, o que terminava por engessar a liberdade de criação 
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do artista. Esta fase coincide com um período de forte crise institucional do Salazarismo, 

caracterizada sobretudo pelo início das Guerras Coloniais na África e pelo agravamento da 

situação econômica, estimulando a emigração. Fundamental para esta renovação foi o início 

da parceria entre Amália e o letrista e compositor luso-francês Alain Oulman, que se inicia em 

1962, com a gravação do LP Busto (também conhecido pelo título alternativo de Asas 

fechadas, nome da canção que abre o álbum). É sob os auspícios de Oulman que Amália 

começa a transgredir algumas convenções do fado, musicando versos de Luís de Camões e 

gravando poetas como Alexandre O‟Neill, José Carlos Ary dos Santos, Manuel Alegre e 

David Mourão-Ferreira, muitos deles militantes de esquerda e opositores do regime – como o 

próprio Oulman, aliás. Uma das canções de Busto, de autoria de Mourão-Ferreira, possui 

óbvias conexões políticas, embora disfarçadas sob o manto de uma aparente lamentação pelo 

amor perdido: trata-se de “Abandono”, ou “Fado de Peniche” à boca-miúda, em referência ao 

forte-prisão à beira-mar para onde eram levados os inimigos do regime, dentre eles Álvaro 

Cunhal, a quem a canção seria supostamente dedicada: “Por teu livre pensamento/Foram-te 

longe encerrar/Tão longe que o meu lamento/Não te consegue alcançar/ E apenas ouves o 

vento/E apenas ouves o mar”. 

 

2.2 Fado & folclore, depois d‟abril  

 

Não há nada, portanto, que inexoravelmente vincule o fado ao Salazarismo. Um outro 

contra-exemplo ao argumento do senso comum está na obra de Carlos do Carmo, que também 

inicia sua carreira circunscrito ao universo do fado “tradicional”, flerta com o formato canção 

(gravando músicas de Jacques Brel e standards de Sinatra) e, em meados dos anos 70, já após 

a Revolução, lança dois álbuns que propõem uma nova direção para o gênero. As faixas de 

Um homem na cidade, de 1977, distanciam-se da lírica fadista clássica e convertem-se em 

autênticas crônicas da urbe lisboeta daquela época (em certa medida atualizando o que os 

fados do início do século também faziam à sua maneira e o hip hop veio fazer duas décadas 

depois), povoadas por ícones “alfacinhas” como os vendedores de castanha, os barcos que 

cruzam o Rio Tejo levando os trabalhadores que moram na Margem Sul e a cor amarela dos 

eléctricos lisboetas. Já Um homem no país, de 1983 (primeiro álbum gravado por um artista 

português em formato CD), manifesta um desejo de aproximação entre o fado e a música 
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tradicional de matriz rural, em canções como “Fado do Minho”, “Fado transmontano” e “Fado 

da Madeira”. 

Pelo menos uma década e meia antes das “experiências” de Carlos do Carmo no 

âmbito da fusão entre os universos do fado e do folclore, entretanto, o repertório musical 

tradicional português já servia de inspiração para apropriações consideravelmente distintas 

daquelas empreendidas pelo regime de Salazar
37

. Aqui não me cabe julgar o valor ou a 

relevância sociocultural destas últimas iniciativas para além do impulso conservador ou 

repressor que as fundamentava – o capítulo seguinte, que busca efetuar uma genealogia do 

conceito de pop em Portugal, dará conta destes formatos e suas configurações 

contemporâneas. Para entendermos o posicionamento daqueles que constituíram a chamada 

“Geração dos Cantautores”, entretanto, é preciso vestir a capa do argumento segundo o qual o 

processo de folclorização levado a cabo pelo Estado Novo baseava-se numa deturpação da 

ideologia fundamental das manifestações tradicionais da ruralidade lusa, que esvaziava os 

cantos, danças e artefatos populares de quaisquer componentes potencialmente subversivos ou 

questionadores que os constituíssem enquanto tais (CORREIA, M., 1984; LETRIA, 1989). 

Desnecessário apontar que tal argumento contém em si mesmo uma dose considerável 

de romantização do popular, como se fizesse parte da essência da tradição ser contestadora e 

contra-hegemônica em relação aos poderes instituídos. Contudo, é preciso entender que 

Portugal circa 1960 vivia um intenso processo de polarização político-ideológica: contra a 

estetização dos Bailados Verde-Gaio, dos Concursos de Aldeia Mais Portuguesa de Portugal e 

das apresentações de Ranchos Folclóricos, portanto, a autenticidade da verdadeira cultura 

popular parecia um antídoto perfeitamente legítimo. O processo de devolução desta cultura ao 

povo que originalmente a produziu passava, portanto, pela depuração radical destes formatos, 

ressituando-os nas coordenadas socioculturais das quais faziam parte e recombinando os 

elementos que de início os constituíam com outras matrizes culturais tão contra-hegemônicas 
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 Se esta tese se propusesse a abordar o universo da música instrumental lusa (e, dentro deste, o universo dos 

virtuoses da guitarra portuguesa), seriam precisos dez anos para concluí-la a contento, razão pela qual decidi 

excluir do meu recorte, após longo debate interior, os nomes vinculados a este domínio. Continua me parecendo 

injusto, contudo, limitar a uma nota de rodapé as inovações trazidas por Carlos Paredes no modo de se executar e 

compor para guitarra portuguesa, instrumento que não se revelou imune à estratégia mitificadora do Salazarismo 

ou às apropriações nacional-cançonetistas. De alguma forma, a redescoberta da tradição empreendida pelos 

Trovadores não teria ocorrido sem a reinvenção da balada de Coimbra e da guitarra portuguesa proposta por 

Carlos Paredes, e se hoje a música instrumental portuguesa conta com nomes como Norberto Lobo, o duo Dead 

Combo e David Maranha (este último num registro mais próximo do experimental/exploratório), isto em parte se 

deve à arte do criador de “Verdes anos” e Movimento perpétuo (1971). Esta breve nota é, no mínimo, uma forma 

de fazer-lhe justiça.   
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quanto. Não foi à toa que uma das “senhas” que deflagraram o movimento dos Capitães, 

emitida em plena madrugada de 24 para 25 de abril quando da tomada dos estúdios da 

Emissora Nacional pelos revolucionários, consistia na “Grândola Vila Morena” gravada por 

Zeca Afonso no LP Cantigas do maio, álbum – como tantos outros, aliás – mantido sob 

censura pelo regime de Marcelo Caetano. 

Musicalmente falando, este processo podia se referir tanto à redescoberta do 

patrimônio rural português por intermédio de recolhas etnomusicológicas quanto à 

hibridização destes formatos com elementos da música africana, brasileira e folk anglo-

estadunidense, a par de eventuais interseções com o estilo trovadoresco pré-moderno. A 

(re)descoberta da tradição desempenhou um papel significativo para toda uma geração de 

artistas que despontou em meados dos anos 60 no panorama musical português. Em que se 

pese a diferença de propostas estéticas, ficaram conhecidos como “Trovadores”,“Cantautores” 

ou “Baladeiros” (o último rótulo de acepção pejorativa), e forneceram as bases daquilo que as 

décadas seguintes consagraram como música popular portuguesa, categoria não menos sujeita 

a tensões do que a nossa MPB, mas da qual podemos partir já tendo em vista futuros 

questionamentos.  

O rótulo música popular portuguesa (doravante MPP) é problemático por uma série de 

fatores. O primeiro e, a meu ver, mais significativo deles está relacionado ao fato de o 

primeiro “pê” de MPP possuir uma procedência e um direcionamento incertos: popular é 

quem produz ou a quem se destinam tais conteúdos musicais? Seriam artistas como José 

Afonso, José Mário Branco, Sérgio Godinho, Adriano Correia de Oliveira, Luís Cília, Fausto 

e tantos outros pertencentes à mesma realidade sociocultural do povo “produtor” do 

cancioneiro por eles apropriado e recriado? Digamos que o background de classe média 

urbana intelectualizada nos autorizasse a responder que “não”: ainda assim, tal cenário não 

tornaria os Cantautores incompatíveis com o rótulo de “música popular”, posto que a suposta 

“origem” alentejana de uma determinada melodia não limita seu(s) uso(s) aos habitantes desta 

região. Contudo, também a apropriação folclorizante empreendida pelo regime de Salazar 

bebia nestas mesmas fontes “populares”, e estes artistas não costumam ser alocados no 

escaninho da MPP. 

Se ao popular-enquanto-procedência a categoria não se aplica, tentemos fazer o 

percurso inverso, o do popular-enquanto-destino, para ver como se redesenha o cenário: aqui, 

também, a definição parece problemática, pois o público-alvo da produção dos Cantautores 
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residia menos nas comunidades agrárias do interior rural e mais junto a parcelas expressivas 

do contingente universitário das cidades médias e grandes. E de forma análoga, esta aparente 

não-correspondência continua não anulando a aplicabilidade do rótulo “popular”: uma vez 

soltos no mundo, é difícil garantir que artefatos culturais serão consumidos apenas por 

aqueles que tínhamos em mente quando os produzimos, e muito menos da forma como 

desejáramos que fossem consumidos. 

Examinando a questão sob a perspectiva do popular-numérico, nossos problemas só 

fazem aumentar: a quantidade de discos vendidos, o número de execuções de dada faixa no 

rádio ou mesmo a afluência de espectadores aos concertos mensura apenas o aspecto mais 

epidérmico e quantitativo da popularidade de um artista. Ainda que estejamos de posse destes 

dados, permanece o silêncio em relação às modalidades de consumo dos mesmos: José 

“Zeca” Afonso nunca foi um campeão de vendas enquanto gravava seus discos, embora 

passadas cerca de duas décadas de seu falecimento, sua obra permaneça sendo revisitada e 

recriada por variados domínios da música portuguesa, tendo merecido, inclusive, uma exitosa 

coletânea de releituras pop-rock de seu cancioneiro em meados dos anos 90
38

.  

A categoria MPP é mais problemática por aquilo que ela exclui do que pelo que ela 

mantém no interior de suas fronteiras (e estas, em sendo móveis, permitem que o cânone da 

MPP esteja em constante processo de reescritura): ou seja, mais do que questionar a 

legitimidade do “popular” quanto aplicado à Geração dos Trovadores, é indagar os motivos 

pelos quais outras manifestações, tão populares quanto as supramencionadas e, por vezes, 

pelas mesmas razões, permanecem sendo situadas à margem da definição “clássica” de 

música popular portuguesa. Refiro-me nomeadamente aos artistas vinculados ao já discutido 

nacional-cançonetismo dos anos 60 e à música pimba dos dias que correm, que abordarei no 

capítulo 4 desta tese. 

Examinadas as contradições, detenhamo-nos, por agora, nas particularidades destes 

artistas. A despeito de propostas semelhantes – a já mencionada recriação dos elementos 

musicais “tradicionais” mediante sua hibridização com matrizes musicais urbanas, 

“modernas” ou passíveis de serem consideradas oposicionais ao regime – as trajetórias de 

José Afonso, Fausto, Sergio Godinho e José Mário Branco (apenas para nos limitarmos aos 
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 Refiro-me a Filhos da Madrugada cantam José Afonso, de 1994, cujo alinhamento contempla de Madredeus 

(“Maio maduro maio”) a Mão Morta (“O avô cavernoso”), passando pelos Xutos & Pontapés (“Coro da 

primavera”), Delfins (“Vejam bem”), GNR (“Coro dos tribunais”) e UHF (“A morte saiu à rua”). 
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que permanecem em atividade – os três últimos
39

 – e àquele que, talvez em virtude da 

brevidade de sua carreira, de alguma forma se converteu no representante paradigmático desta 

geração) revelam diálogos múltiplos com universos e repertórios musicais variados. José 

Mário Branco é o mais declaradamente político de todos, sendo o discurso contestador de 

esquerda um elemento presente tanto em sua obra musical quanto em suas inscursões pela 

dramaturgia teatral – vide a longa suíte de 25 minutos intitulada “FMI”. Ao produzir os 

primeiros álbuns do fadista Camané, de quem falaremos mais à frente, promoveu uma curiosa 

interseção entre os universos do fado e da MPP, há até bem pouco tempo considerados 

incompatíveis. A obra de Fausto, por sua vez, “bebe” de forma sistemática em diversas fontes 

musicais provenientes da África e não raro parte de episódios da história (sobretudo marítima) 

lusa para construir inusitadas crônicas do Portugal contemporâneo. Já Sergio Godinho é o que 

possui uma interface mais evidente com a música popular brasileira e, também, com o âmbito 

do pop-rock: significativos neste sentido são o álbum de duetos O irmão do meio (2003) e a 

série de concertos em parceria com o grupo pop/rock Clã (que resultou no álbum ao vivo 

Afinidades, de 2001), denotando um desejo de aproximação entre os dois universos.  

Em meados dos anos 70, fado e folclore ocupavam cantos opostos do ringue musical 

português no contexto social e político imediatamente posterior à Revolução dos Cravos. 

Havia uma demanda por liberdade de expressão que a produção dos Cantautores, muitos deles 

em situação de exílio em outros países da Europa, como a França, em alguma medida ajudou 

a catalizar. Não obstante, após décadas de censura e de invisibilidade midiática, haviam caído 

por terra boa parte das barreiras que impediam as vozes dos Trovadores de circularem 

livremente. Em contrapartida, conforme já mencionado, a suposta neutralidade do fado 

durante a vigência do Estado Novo acabava por associar alguns valores presentes no universo 

fadista à “política do espírito” conformista e reacionária de Salazar. Entre abril de 74 e 

novembro de 75, época conhecida como Processo Revolucionário em Curso (PREC) e 

marcada por diversas guinadas à esquerda do espectro político-ideológico, a tendência 

hegemônica das narrativas de identidade cultural para os “novos tempos” atuou no sentido de 

colocar sob rasura tudo aquilo que podia ser associado à era de Salazar. Neste balaio, foram 

colocados não apenas o fado, como também o nacional-cançonetismo, algumas vertentes da 

música ligeira e todas as apropriações folclorizantes da cultura popular tal como haviam sido 
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 Que em outubro de 2009 conceberam um espetáculo intitulado Três Cantos, ocorrido na Praça de Touros do 

Campo Pequeno e saudado pela imprensa lusa como um encontro histórico (LOPES, J., 2009, p. 64-65; 

PACHECO, 2009b, p. 22-23). 
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levadas a cabo durante o Estado Novo. Mesmo com a reação conservadora que se desenha no 

cenário político português a partir de 1976, durante boa parte da década de 80 a história 

continua a ser escrita sob a perspectiva daqueles que ascenderam ao poder em abril.  

Retorno à segunda metade da década de 70 no capítulo seguinte quando, a propósito 

de uma discussão sobre o conceito de pop em Portugal, me detiver na análise daquilo que 

ficou consagrado como boom do rock português dos anos 80. Nas próximas seções, este tese 

salta deliberadamente alguns anos no tempo de modo a interceptar o caminho da dupla fado & 

folclore em um contexto mais próximo do momento português contemporâneo, distante cerca 

de 35 anos dos “ventos de abril”, embora inegavelmente tocado pela brisa dos cravos. 

Que este último parágrafo não forneça a falsa impressão de que, durante os anos 80, 

tanto o fado quanto o a tradição musical popular rural tenham desaparecido do panorama 

musical português. O que sem sombra de dúvida se verifica, em primeiro lugar, é uma 

diminuição da visibilidade midiática de ambos (sobretudo do primeiro), uma vez que, por um 

lado, o fado permanece associado aos valores conformistas do antigo regime e, por outro, 

também a produção dos Cantautores começa a sofrer o impacto de um outro tipo de censura, 

agora majoritariamente econômica, seja pelo esgotamento do impulso revolucionário (passada 

quase uma década do 25 de abril), seja pela ascensão de outros formatos à ribalta da mídia, 

como o supracitado rock português. Ao longo da década de 80, outros “quadros de 

modernidade” que não aqueles desenhados pelos Cantautores a partir da tradição musical 

rural despertarão o interesse da indústria fonográfica. O fado torna-se quase uma música de 

nicho, restringindo-se ao circuito das casas dedicadas ao gênero e desfrutando da legitimidade 

conquistada no exterior ou junto às comunidades migrantes. Mesmo a carreira de Amália 

sofre alguns revezes em virtude dos sintomas de uma depressão que acomete a artista nos 

anos subsequentes à Revolução dos Cravos. Nenhum novo nome desponta no cenário 

midiático luso carregando a promessa de converter-se na próxima Amália ou no próximo 

Carlos do Carmo.  

O ano de 1986 assinala a entrada de Portugal na Comunidade Econômica Européia. 

Para um país que passou quase cinco décadas sob a vigência de um regime conservador que 

exaltava as benesses de se estar “orgulhosamente só” na dinâmica político-econômica 

internacional, e outros dez anos definindo qual orientação ideológica nortearia o futuro da 

nação dali para diante, a abertura para o mundo simbolizada pela adesão à CEE representou a 

possibilidade de uma alteração estrutural sem precedentes tanto na forma como Portugal 
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construiu sua própria narrativa identitária quanto nos modos pelos quais esta narrativa seria 

legitimada pela comunidade internacional a partir de então.  

Um dos muitos sensos comuns associados a Portugal diz respeito a um suposto 

pioneirismo da globalização demonstrado pelos portugueses nos idos de 1500. O argumento 

soa problemático por uma série de razões, sobretudo pela perspectiva reducionista que adota 

em relação a dois fenômenos cujas coordenadas socioculturais e históricas afirmam-se como 

totalmente distintas: há múltiplas formas de se atravessar um oceano, e entre os meses que 

levava uma caravela e as frações de segundo que levam os fluxos de informação em tempo 

real via internet vai uma diferença considerável. Contudo, este discurso mítico acaba por 

contemplar uma verdade até certo ponto irônica, pois a “tal” globalização que os portugueses 

são celebrados por “inagurar” há 500 anos parece ter se efetivado em Portugal apenas em 

finais dos anos 80. Após experimentar um curto período no qual, pela primeira vez em 

séculos, o país se confronta com sua verdadeira dimensão territorial (sem o Brasil desde 1822 

e sem as colônias na África desde finais dos anos 1970), Portugal volta a fazer parte de uma 

comunidade que transcende suas fronteiras. Transcende em vários sentidos: monetários, 

culturais, e marcadamente no que diz respeito aos fluxos migratórios oriundos de diversas 

partes do globo (tema do quarto capítulo desta tese), tornando-se ele mesmo uma fronteira da 

Europa.  

Por mais vinculados que estivessem a uma ideia ancestral (embora recente) de 

portugalidade, os universos do fado e da tradição musical rural não cruzarão os anos 90 

sustentando o caráter puro e autêntico de suas configurações “originais”. Após a relativa 

invisibilidade da década anterior, ambos os formatos adentram o novo decênio articulando 

preocupações estéticas e simbólicas que também atravessam as novas narrativas da identidade 

lusa. 

É precisamente neste ponto que o presente capítulo se bifurca. Inicio a minha 

discussão da contemporaneidade musical portuguesa demonstrando como a ambivalente 

categoria da world music desempenhou um papel estratégico na afirmação do fado como 

gênero musical português de exportação por excelência. Em seguida, discorro sobre as novas 

dinâmicas internas do universo do fado, que passam, por um lado, pela reconfiguração dos 

espaços tradicionais; por outro, pela visibilidade midiática de jovens fadistas considerados 

representantes de uma “nova geração”; e, havendo espaço para um terceiro lado, pelo impulso 

revisionista em torno da figura de Amália Rodrigues.  



90 

 

 

 

Lógica semelhante guiará minha abordagem da tradição musical popular rural, cada 

vez mais se afirmando como um fenômeno urbano, embora apropriado pelos novos atores 

sociais com finalidades distintas daquelas sustentadas, por exemplo, pelos Trovadores dos 

anos 60 e 70. De forma análoga ao que se verifica com algumas vertentes do fado, também 

aqui a ideia de hibridização se faz presente, uma vez que o esvaziamento das localidades 

rurais e o envelhecimento das populações interioranas acaba por decretar a falência dos 

discursos puristas que pensam o folclore como algo que emana do povo, para o povo e pelo 

povo – o que não significa que os discursos da autenticidade e as reivindicações identitárias 

tenham se diluído na euforia pós-moderna do signo como mercadoria e afins. 

 

2.3 Fusões, misturas e a inserção de Portugal no circuito das “músicas do mundo” 

 

Gêneros e rótulos musicais em geral são categorias histórica e socialmente 

construídas. Nem sempre a música que consumimos, seja pela aquisição de fonogramas (LP, 

CD ou arquivos digitais) ou pelo comparecimento a um concerto, foi classificada da maneira 

como é feita hoje (FRITH, 2006; JANOTTI JR., 2003; JANOTTI JR. & CARDOSO FILHO, 

2006). De forma análoga, os sistemas de classificação não são universalmente aplicáveis: uma 

loja de CDs no Uzbequistão provavelmente separará seu acervo segundo critérios distintos 

daqueles utilizados por uma equivalente brasileira; bancos de dados virtuais sobre música, 

como o All Music Guide, para além dos rótulos genéricos clássicos (“pop-rock”, “hard rock”, 

“folk”), não raro se utilizam de categorias menos vinculadas aos aspectos técnico-formais da 

música e mais ao sentimento ou mood que determinada canção transmite (“rainy”, “sweet”, 

“harsh” e assim por diante); por fim, sistemas de recomendação nos quais se baseiam 

ferramentas como o Last.fm chegam a permitir que o usuário atribua, ele mesmo, um rótulo 

(ou “tag”) à música que acabou de ouvir, a partir do qual outros ouvintes poderão 

eventualmente entrar em contato com aquela canção em suas respectivas playlists (SÁ, 2009). 

Dependendo de onde o consumidor se encontra – na Galeria do Rock de São Paulo, no 

setor de CDs de uma loja de departamentos como as Americanas ou nos corredores da extinta 

Modern Sound – é bem provável que ele se depare com a mesma música sendo classificada 

segundo critérios totalmente distintos em cada um destes locais: um álbum da banda irlandesa 

U2 pode ser alocado na prateleira “Rock anos 80” do primeiro, “música internacional” do 

segundo e como “pop/rock internacional” do terceiro. Chico Buarque talvez não esteja 
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disponível na Galeria do Rock, embora possivelmente esteja sob a rubrica “música nacional” 

nas Americanas e “MPB” na Modern Sound.  

Isto posto, um desafio: onde pareceria mais lógico alocar um CD de Amália 

Rodrigues? (E seria totalmente lógico se a questão fosse devolvida com uma nova pergunta: 

onde, no Brasil ou em Portugal?) 

Instintivamente, um primeiro impulso seria no sentido de classificar Amália Rodrigues 

como fado. Contudo, uma vez que se trata de uma categoria construída com fins de orientação 

de consumo, todo gênero precisa se justificar mercadologicamente: que outros artistas 

vinculados ao fado poderiam compor – e assim, justificar – um setor inteiramente dedicado ao 

gênero numa loja de CDs brasileira?  

Na falta do quórum necessário, parece mais lógico agrupar Amália Rodrigues junto 

com outros artistas com os quais ela compartilhe algum aspecto, nem que este seja a sua 

nacionalidade ou procedência. Pelo fato de a maioria dos (já escassos) artistas portugueses 

lançados comercialmente no Brasil estarem vinculados ao fado, o escaninho “Portugal” até 

parece dotado de alguma coerência (sobretudo se comparado ao departamento italiano ou 

espanhol, em que artistas pop como Laura Pausini ou Alejandro Sanz eventualmente 

convivem com discos de guitarra flamenca ou cançonetas napolitanas). Então se você entrar 

em nossa hipotética loja à procura de um CD de Amália Rodrigues, o vendedor muito 

provavelmente o orientará a procurar por “Portugal” no setor de “músicas do mundo”. 

Música do mundo. World music. Mas toda música não seria “do mundo”, em alguma 

medida? Existiria uma nowhere music? Ou, conforme sugerido por Arjun Appadurai em 

conferência proferida na Fundação Calouste Gulbenkian em Lisboa (2008), não seria toda 

world music também uma somewhere music? Quanto ao fato de a prateleira de “músicas do 

mundo” nas lojas brasileiras englobar portugueses, espanhóis, italianos, franceses, argentinos, 

“africanos” e “asiáticos” (a necessidade de precisar geograficamente o local parece 

inversamente proporcional à distância em relação aos centros econômicos e culturais do 

mundo ocidental) não resta a menor dúvida. Mas alguém alguma vez já teve a curiosidade de 

descobrir como se organizam as prateleiras das lojas de CD em Gana ou na Tailândia? 

Ironias à parte, não deixa de ser um exercício fascinante investigar como diferentes 

contextos nacionais estruturam seus setores de world music. E, por exemplo, descobrir que 

em Portugal, a música brasileira não apenas é administrada pelos departamentos de “música 

nacional” como também merece um espaço à parte nas prateleiras das principais megastores. 
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Ou então que é feita uma diferenciação entre a música proveniente dos países africanos de 

língua portuguesa (os PALOPs) e o “restante da África”, esta sim, agrupada no escaninho da 

world music, juntamente com tuaregues marroquinos, fanfarras bálticas e melodias do 

extremo oriente.  

A world music é um produto do capitalismo tardio, afirmando-se como categoria de 

classificação musical em meados dos anos 80. Evidente que o interesse, a curiosidade ou 

mesmo o impulso de apropriação de sonoridades periféricas por atores sociais “centrais” não 

surgiu nesta época: no entanto, há uma particularidade no cenário midiático da década de 80 

que justifica a intensificação sistemática destes processos, como se a aparente saturação dos 

formatos hegemônicos (portanto, anglo-estadunidenses) no âmbito da música popular 

midiática exigisse a descoberta de sonoridades “diferentes”, “exóticas”, e que justamente por 

estarem – em tese – à margem das dinâmicas mercadológicas das indústrias fonográficas da 

Europa e dos Estados Unidos conservariam uma maior autenticidade e pureza estéticas (HUQ, 

2006, p. 63-89). Quando “a diferença vende”, o que pode ser mais estratégico do que uma 

música vinda de um lugar distante, sobre o qual pouco ou nada conhecemos, construída a 

partir de instrumentos pouco usais e que soa incomum aos ouvidos ocidentais? 

Em um primeiro momento, portanto, a world music busca sua legitimidade na 

interpelação de repertórios musicais oriundos sobretudo da África, do Oriente Médio e do 

Extremo Oriente. Há um quê do bom selvagem rousseauniano no modo como as capas de 

alguns destes álbuns ostentarão rostos e paisagens “étnicas”, primitivas-porém-

inegavelmente-puras, muitas vezes agrupando em um mesmo disco manifestações musicais 

radicalmente distintas, embora unificadas por um mesmo fator seja ele geográfico (“Oriente 

Médio”) ou conceitual-tonal (vibrante, relaxante ou o que quer que seja). Desnecessário dizer 

que muitas destas iniciativas serão duramente criticadas em virtude da presumida apropriação 

indébita empreendida pelas indústrias fonográficas do centro que, sob uma perspectiva pós-

colonial, não estariam fazendo outra coisa que não perpetuando a mal-afamada pilhagem 

cultural das sociedades periféricas em nome dos interesses de mercado. Para além do circuito 

da world music, artistas pop como Paul Simon, Peter Gabriel e David Byrne também serão 

postos na alça de mira em virtude de álbuns como Graceland (1986), Passion (1989) e My life 

in the bush of ghosts (1981), pela fusão que estes promovem entre formatos do pop anglófono 

e sonoridades africanas, asiáticas e latinas. 
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Em contrapartida, e talvez resida aí uma das maiores ambiguidades do conceito de 

world music, parece inegável que um dos efeitos colaterais de tais “apropriações indébitas” é 

a visibilidade adquirida por alguns destes artistas nos mercados europeus e estadounidenses. 

Veja-se o caso do senegalês Youssou N‟Dour, que após participar do supracitado Passion, 

passou a ter seus álbuns lançados mundialmente pelo selo Real World, criado por Peter 

Gabriel como forma de fomentar a circulação destes artistas para além de seus territórios de 

origem. E valendo para a world music o mesmo que se aplica a diversos artefatos culturais, 

conforme mencionado anteriormente neste capítulo, a legitimidade de uma apropriação desta 

natureza não se esgota no momento da gravação do fonograma, podendo propiciar os mais 

inusitados desdobramentos a partir do momento em que se insere numa dada cadeia de 

consumo. Em suma, condenar a world music pelo que ela pode de conter de etnocêntrico, 

reducionista ou mesmo folclorizante é semelhante a crucificar Chico Science pela apropriação 

via rock and roll feita pelo Nação Zumbi da música tradicional pernambucana, como se 

determinadas fronteiras entre o tradicional e o moderno, entre o centro e a periferia jamais 

pudessem ser transgredidas. 

E por falar em fronteiras, a compreensão do caráter poroso e móvel da mesmas é 

fundamental para qualquer reflexão sobre o lugar ocupado pelo fado e pela tradição musical 

rural portuguesa nas dinâmicas de trocas simbólicas e musicais contemporâneas em escala 

global. A própria inserção do fado no mercado da world music nos coloca algumas questões 

em relação aos modos como a categoria vem sendo construída nos dias que correm: outrora 

reservada às sonoridades exóticas vindas da África Negra, do Oriente Médio e do Extremo 

Oriente, em que medida teria o escaninho da world music se alargado ao ponto de englobar, 

também, determinadas manifestações musicais de um país europeu? Ou a promoção do fado 

como world music sinaliza alguns aspectos referentes à posição periférica ocupada por 

Portugal e pela cultura portuguesa nas dinâmicas de trocas simbólicas em escala global? Ao 

lado de qual Europa Portugal se alinha cultural e musicalmente ao compartilhar a inserção 

nesta categoria? Que fado é este que circula no âmbito das “músicas do mundo”? 

Para responder a estas questões, é preciso voltar alguns anos no tempo: mais 

precisamente, até finais da década de 80, quando o fado vivencia um período de baixíssima 

visibilidade midiática em Portugal. Para além de Amália Rodrigues, cuja carreira nacional e 

internacional começa a sofrer algum declínio (a voz da fadista parece não ter resistido à 

passagem dos anos, como atestam algumas gravações para a televisão datadas desta época) e 
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de algumas experiências locais, como as feitas por Mísia e Paulo Bragança, ambos iniciando 

suas trajetórias artísticas, pouco ou nada de novo surgia no horizonte do fado “tradicional”. 

Em relação a estes dois últimos, hoje reconhecidos como pioneiros das fusões aprofundadas 

no decênio seguinte, é sob o signo do estranhamento que lançam seus primeiros álbuns: 

Mísia, pelo flerte com o imaginário pop/rock e ligeiro, somado à forte presença do imaginário 

musical catalão e castelhano, de onde parte de sua família descende; Bragança, pela 

desconstrução do imaginário ortodoxo da performance e repertório fadistas, contra o qual 

dirigia críticas explícitas (cantava descalço e usando roupas de couro, recorria a samplers e 

adaptou ao gênero canções que vão do brasileiro Renato Teixeira a Nick Cave) (HALPERN, 

2004). Pela ousadia de suas propostas, nunca desfrutaram de grande respaldo mercadológico 

em Portugal, razão pela qual muitas vezes só tiveram seus álbuns lançados no país após algum 

tipo de reconhecimento no exterior. Isto revela-se particularmente forte, e não sem um certo 

ressentimento, no depoimento de Mísia: “Não fui fácil artisticamente para [o público 

português]. (...) Nunca procurei ser uma artista de culto, isso enerva-me. Fiz o Big Show SIC, 

dei entrevistas à Maria, (...) e continuei a ser a artista intelectual mesmo depois de tudo” 

(apud OLIVEIRA, 2009b, p. 10). 

O único consenso que parecia haver em torno de tais artistas apontava no sentido de 

uma necessidade de dessacralização do fado, o que passava, entre outras vias, por um 

contágio sistemático entre este universo tão rígido e outros formatos musicais. Dois nomes 

encabeçarão esta tendência, e se boa parte do fado que é feito hoje não tem medo de se 

hibridizar com outros gêneros, isso em parte se deveu à legitimidade internacional alcançada 

por tais artistas. Não é de hoje que a internacionalização se constitui um dilema para a 

indústria fonográfica lusa, que sempre teve dificuldades em promover no exterior artistas não-

vinculados ao universo do fado. O êxito além-fronteiras de Madredeus e Dulce Pontes revela-

se significativo por, em muitos aspectos, transcender a vinculação ao imaginário fadista mais 

ortodoxo, embora alguns aspectos próprios ao gênero e outros tantos de cunho mítico-

tradicional desempenhem a função mediadora necessária.  

A projeção midiática alcançada pelo projeto Madredeus em âmbito internacional 

(Brasil incluído) não deve ser desprezada. Nos questionários que distribuí e nas sondagens 

que efetuei em solo brasileiro, o nome do grupo era o único a ser diretamente mencionado 

pelos inquiridos, para além de rotulações genéricas como fado e folclore. E da mesma forma 

que, ao mencionar que minha pesquisa versa sobre música portuguesa as pessoas 
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imediatamente associam-na ao fado, ao acrescentar o complemento contemporânea as 

mesmas pessoas julgam que a investigação dá-se em torno de objetos como o Madredeus.  

Embora as origens do conjunto remontem a finais dos anos 80, quando os ensaios e 

pequenas apresentações públicas na Igreja da Madre de Deus (arredores de Lisboa) 

começaram a atrair a atenção da mídia lusa, as matrizes que constituem o Madredeus 

antecedem a gravação dos primeiros discos. Dentre seus membros fundadores, estavam Pedro 

Ayres Magalhães (produtor dos álbuns de António Variações e fundador da banda Heróis do 

Mar) e Rodrigo Leão (líder do Sétima Legião), músicos com os dois pés fincados no universo 

pop-midiático português da década de 80, e não por coincidência engajados em projetos que 

promoviam reapropriações de um certo imginário mítico associado ao Portugal monárquico e 

navegante. Mesmo Teresa Salgueiro, voz do Madredeus até meados dos anos 00, iniciou-se na 

música como frontwoman de um conjunto soul. A guinada do grupo em direção a um “outro 

fado”, portanto, parecia inscrita nas trajetórias pregressas de seus integrantes (ABREU, 

2009g, p. 76; HALPERN, 2004). 

Em 1994, Lisboa é promovida a Capital Europeia da Cultura, iniciativa que desde 

1985 concede a determinada cidade, durante um ano, a oportunidade de mostrar ao restante do 

continente sua vida e desenvolvimento culturais. Inserido neste contexto, o cineasta alemão 

Wim Wenders dirige-se a Lisboa com o objetivo de rodar um documentário sobre a capital 

portuguesa. O resultado, contudo, termina por adentrar o terreno da ficção, e em finais do 

mesmo ano a cidade se torna protagonista de um filme intitulado O céu de Lisboa. Para além 

das inquietações existenciais e metalinguísticas de seu protagonista (um técnico de som 

alemão que viaja a Portugal à procura do amigo cineasta que desapereceu enquanto rodava 

um filme na cidade), o aspecto do longa (um dos menos cotados da filmografia do realizador 

de Dusseldorf) que mais parece ter chamado a atenção do público internacional foi a 

participação de um certo grupo musical local que, não obstante ter composto a trilha sonora, 

também participa da trama interpretando a si próprio. O álbum resultante da diatribe 

cinematográfica do Madredeus, Ainda, marcou o início da consagração internacional do 

grupo, ao que se seguiram inúmeros concertos pela Europa, Estados Unidos e América Latina, 

com duas passagens pelo Brasil (em 1995 e no ano 2000, em show gratuito na Praia de 

Copacabana em parceria com a cantora brasileira Gal Costa). 

Musicalmente, e sob uma perspectiva mais ortodoxa, o Madredeus dificilmente seria 

classificado como fado: a presença de teclados, violinos, sintetizadores e mesmo o registro 
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vocal soprano de Teresa Salgueiro distanciam-se um bocado da tradicional formação 

voz/viola/guitarra portuguesa do fado mais “castiço”. Aproximam-se mais de uma certa 

apropriação da música celta e medieval que, em alguns momentos, autorizam a inserção do 

Madredeus no escaminho da new age (caminho que, em certa medida, o grupo acabou por 

seguir a partir de 2005, quando da saída de Teresa Salgueiro e de sua recriação como 

Madredeus & a Banda Cósmica). Contudo, é na performance de palco que o conjunto mais 

explora sua interface com o universo fadista: gestos graves e densos, predomínio da 

indumentária de cor negra e recurso à iluminação difusa e/ou em contraluz. Não deixa de ser, 

sob esse aspecto, uma estilização do fado ortodoxo, o que também fica patente no próprio 

modo como o Madredeus se define – “uma dramatização da saudade”, nos dizeres de Pedro 

Ayres Magalhães (apud HALPERN, 2004, p. 216), interpelando o célebre senso comum 

segundo a qual a palavra “saudade” só existe na língua portuguesa. “Tentamos teatralizar o 

espírito saudoso (...) Aquela mulher que está em pé, sozinha, encena quem espera. E as 

canções são as suas fantasias” (ibid.). 

De fato, o grupo nunca gravou nenhuma canção que fosse tradicional do repertório 

fadista. As composições são, quase sempre, de autoria dos próprios integrantes do grupo. E se 

há uma profusão de músicas em torno da temática do amor e da saudade (“Haja o que 

houver”, “Ecos na catedral”), bem como sobre a própria cidade de Lisboa (“O céu da 

Mouraria”, “O Tejo”) há também evocações da Revolução de Abril (“As brumas do futuro”) e 

mesmo uma faixa instrumental que, a despeito de receber o nome de um dos bairros lisboetas 

mais associados ao fado (“Alfama”), possui uma sonoridade mais próxima do tango do que 

deste último. A faixa é de co-autoria do ex-tecladista do Madredeus Rodrigo Leão, que em 

sua bem sucedida carreira solo vem investindo na fusão entre elementos da música tradicional 

portuguesa, o pop anglófono, o jazz e a música dos bálcãs, patente em álbuns como Alma 

mater (2000), Cinema (2004) e A mãe (2009). Já Teresa Salgueiro, após seu desligamento do 

Madredeus, expandiu seus horizontes musicais gravando um disco de Bossa Nova e MPB 

(Você e eu, de 2007, no qual canta sem sotaque português – ou com sotaque brasileiro, se 

preferirem), outro em que explora sua faceta crooner (La serena, também de 2007) e um 

terceiro, sintomaticamente intitulado Matriz (2009), no qual dialoga com alguns formatos da 

música tradicional rural portuguesa (“Malhão de Cinfães”, “Vira da desfolhada”), da geração 

dos Trovadores (“Acordai”, “Por este rio acima”) e, pela primeira vez, com um repertório 

fadista stricto sensu (“Com que voz”, “Foi Deus”). 
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A trajetória de Dulce Pontes é igualmente heterodoxa. A cantora desponta no cenário 

midiático luso vencendo, em 1991, o Festival RTP da Canção com a música “Lusitana 

paixão” – num contexto em que os premiados neste tipo de certame tendiam a ser percebidos 

como representantes de uma música descartável e efêmera. É apenas quando da gravação de 

seu segundo álbum, intitulado Lágrimas (1993), no entanto, que a artista alcança projeção 

nacional e internacional, estreitando sua aproximação com o imaginário fadista pela via do 

pop. Se adotarmos um referencial teórico que transcenda a concepção de gênero musical 

como sinônimo de determinadas regras técnico-formais para pensá-lo, também, no âmbito das 

condições de reconhecimento semântico que envolvem o produto musical, e das regras 

econômicas que condicionam sua elaboração, circulação, consumo, então a diferença entre 

um disco considerado “de fado” e um disco “pop” se tornam menos perceptíveis.  

O segundo álbum de Dulce Pontes adota uma estratégia híbrida, própria do estágio 

pop(ular massivo) em que nos encontramos, ao combinar três esferas em constante articulação 

– no âmbito semântico, tende a ser reconhecido, comercializado e consumido (sobretudo no 

mercado internacional) como um disco próximo do fado (inserido, portanto, numa “linhagem 

tradicional” que o precede e cuja gramática característica instaura determinadas expectativas 

de audição); no âmbito das regras econômicas, indubitavelmente é um artigo popular massivo 

e midiático, haja vista o circuito produção-distribuição-consumo no qual se insere; finalmente, 

no que tange aos elementos técnico-formais, materializa a relação dialógica entre tradição e 

modernidade que marca sobremaneira a produção musical portuguesa contemporânea. A 

partir disso, podemos concluir que a classificação genérica (como álbum “pop”, “de fado”, 

“world music”) se torna menos consensual e mais problemática.  

Desde aquilo que se refere ao estilo de cantar, denotado pelo timbre e pelas 

modulações da voz, até o modo como aparece fotografada na contracapa do encarte do disco 

Lágrimas – vestido negro e longo, mãos espalmadas e alongadas sobre o corpo, postura e 

expressão facial imponente e grave, num cenário que sugere as escadarias de uma antiga 

construção, Dulce busca estabelecer uma aproximação com o universo fadista. A noção de 

linhagem do fado se revela particularmente adequada visto que, na mesma contracapa e ao 

lado da supracitada foto, Dulce apresenta as influências que a nortearam na gravação e 

concepção do disco, nomeando-as como “A Família”. Nesta breve árvore genealógica, estão 

relacionados tanto os elementos tradicionais com os quais a música de Dulce, em alguma 

medida, dialoga, quanto as aproximações que a cantora efetua com certos quadros de 
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modernidade e elementos “estrangeiros” na confluência dos quais Lágrimas se afirma como 

produto popular massivo. À “mãe”, Amália Rodrigues, junta-se o “pai” Zeca Afonso. Ao 

“avô”, o Folclore Português – fonte da qual bebia a geração dos Trovadores da qual Zeca 

Afonso fazia parte, somam-se as heranças da música árabe (lembremos da presença moura na 

região sul de Portugal) e algumas influências do folclore búlgaro.  

O caráter híbrido do álbum também se manifesta nos instrumentos utilizados. É assim 

que, ao lado da viola acústica e da guitarra portuguesa, “tradicionalmente” associados ao 

universo do fado, também se verifica a presença de corpos aparentemente estranhos, embora 

plenamente autorizados pela proposta dialógica do disco, como a viola elétrica e diversos 

tipos de sintetizadores (Vocoder e Fairlight Series III). A seleção de repertório segue pelo 

mesmo caminho, alternando, grosso modo, três eixos basilares: releituras de fados 

“tradicionais” atribuídos a compositores como Júlio Dantas, Alfredo Marceneiro e Pedro 

Homem de Mello, dentre outros (“Povo que lavas no rio”, “Novo fado da Severa”, “Estranha 

forma de vida” e “Canção do mar”, esta última submetida a um arranjo new age mourisco que 

me parece representativo da proposta do disco como um todo
40

); recriações de obras do 

cancioneiro popular (“Zanguei-me com o meu amor”, “Achégate a mim Maruxa” – de 

inspiração galega – e “Laurindinha”); e, por fim, variados tributos ao cancioneiro de José 

Afonso (“Se voaras mais ao perto”, “As sete mulheres do Minho”, “Os índios da meia praia”), 

que originalmente já se configuravam como produtos híbridos entre a referida tradição 

popular e influências modernas como a canção de protesto latino-americana (sobretudo 

brasileira). 

Ao circuito da world music, portanto, parece interessar mais este fado híbrido, que 

invoca sem pudores a presença de elementos musicais árabes, latinos, brasileiros e dos Bálcãs 

do que o fado adotado pelos puristas como representante da verdadeira tradição (até porque 

esta, qualquer que venha a ser, já se revela “misturada” de partida). Muitos críticos de música 

em Portugal recorrem a este argumento como forma de justificar a dificuldade em se projetar 

um fadista como Camané junto ao mercado internacional de world music, uma vez que seu 

apelo seria mais facilmente perceptível por um público familiarizado com os códigos de 

performance do fado “tradicional”. Afirma Simon Broughton, editor da Songlines, revista 

inglesa voltada para o circuito das “músicas do mundo” (apud BONIFÁCIO, 2008b, p. 12): 

                                                           
40

 Não coincidentemente, a “Canção do mar” tornou-se a música de trabalho de Lágrimas, sendo incluída na 

trilha de abertura da novela do SBT As pupilas do Senhor Reitor, adaptação do romance homônimo do escritor 

português Júlio Dinis e exibida entre 1994 e 1995. 
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“os pormenores sutis do Camané, para a maioria dos estrangeiros, não interessam”, ao que faz 

coro o jornalista especializado em fado Jon Lusk, da também inglesa Folk Roots: “não há 

grandes hipóteses de se perceber que há mais densidade e violência emocional em Camané, 

porque os ingleses não conhecem a língua. (...) O „understatement‟ [N. do A.: em inglês no 

original] não funciona em música estrangeira” (apud BONIFÁCIO, 2008b, p. 12). Será? 

O inverso parece ocorrer com Mariza. A cantora, nascida em Moçambique, afirmou-se 

ao longo da última década como o nome mais expressivo do fado para além das fronteiras de 

Portugal (BALSEMÃO, 2009; HALPERN, 2004, p. 207-213; HORTELÃO, 2006). Os 

diversos prêmios internacionais e a indicação ao Grammy na Categoria World Music são 

sinais desta projeção. Sua trajetória ecoa a de outros fadistas “heterodoxos”, como a 

supracitada Mísia mas também Cristina Branco, cujas carreiras consolidaram-se de fora pra 

dentro, ou seja, atingindo legitimidade artística primeiro no exterior e só depois em seu país 

de origem. Na raiz deste movimento inverso pode estar o caráter híbrido do fado que 

produz(em): sob este aspecto, embora a transgressão de Mariza seja pequena se comparada à 

de Mísia, alguns aspectos de sua performance e musicalidade questionam determinados 

pressupostos do fado tradicional (e isso a despeito de Mariza também ter surgido no circuito 

das casas de fado, sobre o qual falarei mais adiante).  

Os signos fadistas, a princípio, estão todos lá: a formação musical voz/guitarra 

portuguesa/viola; o vestido negro comprido, eventualmente acrescido de xale também preto; 

temas “clássicos”, como “Maria Lisboa”, “Oiça lá ó Senhor Vinho” e congêneres. Entretanto, 

aqui e ali começam a despontar elementos estranhos a este universo: o recurso a instrumentos 

de percussão de matriz africana; o brilho dos vestidos e o penteado invulgar; a dança que 

acompanha o canto; a ponte entre o fado e a morna, gênero musical de Cabo Verde que, como 

é do gosto destas disputas genealógicas, ora é saudado como matriz do fado, ora como seu 

descendente. A própria Mariza é ambivalente em relação à classificação de sua música: se, 

por um lado, recusa o enquadramento no escaninho da world music ou do fado – “Trabalho no 

mercado de world music como no de jazz, como depois toco num festival de blues ou dou 

concertos com filarmónicas ou um concerto só de fado. (...) Isto não é um disco para atingir o 

mercado de não sei quê” (apud BONIFÁCIO, 2008c, p. 8) – por outro faz questão de afirmar 

sua vinculação com a cultura e identidade lusas, ao mesmo tempo em que interpela a ideia de 

autenticidade.  
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Todas as raízes estão lá, começando pelos poetas portugueses, pela língua, pelos 

instrumentos de percussão que são todos portugueses, até pelo cantar um vira – em 

tudo isso estou com os pés bem assentes na minha terra (...).As pessoas chamam-

me aquilo que querem chamar mas percebem que faço um caminho próprio (apud 

BONIFÁCIO, 2008c, p. 8-10). 

 

A despeito do êxito mercadológico, ou talvez mesmo em virtude dele, a apreciação do 

meio fadista em relação à figura de Mariza está longe de ser consensual. O flerte do fado com 

os formatos pop e com o universo do entretenimento provoca alguns ruídos junto às vertentes 

mais tradicionalistas do gênero, como fica patente na fala de João Braga, fadista associado à 

corrente aristrocrática do “fado Marialva”: “Não me arrepia. Não é como o Camané. Aquilo é 

tudo muito elaborado, dá as mesmas voltas nos mesmos sítios. (...) Muito mais que uma 

fadista, ela é uma bela entertainer” (apud BONIFÁCIO, 2008c, p. 11).  O etomusicólogo Rui 

Vieira Nery opta por uma abordagem mais branda e ambígua, além de consciente da inserção 

de Mariza noutros circuitos: “Um grande artista tem que ter intestinos mas também muita 

inteligência. (...) Não basta expressar o que está na alma, é preciso expressar de uma maneira 

em que o público pense que é aquilo que lhe vai na alma” (ibid.).  

Mariza é, também, uma das estrelas de maior destaque no longa Fados (2008), de 

Carlos Saura, misto de documentário e drama-dançado característico da filmografia recente 

do realizador espanhol (COELHO, A. P., 2007d, p.12-14). Entre os produtores e consultores 

da obra, constam o próprio Carlos do Carmo, Rui Vieira Ney e Ivan Dias. Além de Mariza, 

que se apresenta em dois momentos distintos do filme, também compõem o elenco dos Fados 

de Saura nomes tão díspares e improváveis como a mexicana Lila Downs, a caboverdiana 

Lura, os rappers SP & Wilson, o grupo de percussão Kola San Jon (da Cova da Moura, bairro 

da periferia lisboeta) e os brasileiros Caetano Veloso (que há muito inclui “Estranha forma de 

vida” em seu repertório) e Chico Buarque (com “Fado tropical”, da trilha do musical 

Calabar). A visão de Saura sobre o fado “tradicional”, em contrapartida, ocupa um lugar de 

menor destaque: Argentina Santos, representante do fado castiço, aparece num breve registro 

em vídeo; Alfredo Marceneiro, outro ícone, serve de mero pretexto para a homenagem de SP 

& Wilson; Amália, por fim, surge em um curto registro de bastidores ao lado de Alain 

Oulman, já na fase final de sua vida e carreira, o que proporcionou ao longa de Saura duras 

críticas quando de sua estreia em Portugal (MOURINHA, 2007b, p. 38-39). Apenas no 

“quadro” final, ambientado numa casa de fados recriada em estúdio, é que o fado mais 

próximo do “tradicional” é representado com algum fôlego. 
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Sinal dos tempos? Ou apenas e tão somente a justificativa prática para o plural contido 

no título do filme? Sob a pena de Carlos Saura, a portugalidade do fado surge misturada com 

múltiplas matrizes musicais e culturais. O diretor espanhol inclusive assinala sua opção no 

que tange à suposta origem do fado ao colocar o ex-vocalista da banda de reggae Cidade 

Negra, Toni Garrido, para cantar uma modinha. Evidente que tais escolhas, em Portugal, 

foram alvo de grande polêmica, para o que certamente também contribuiu a nacionalidade do 

realizador do filme, ecoando rivalidades ancestrais. A controvérsia, como sempre, pode ser 

extremamente reveladora: consoante Stuart Hall, a identidade só se torna uma questão quando 

se encontra sob aparente ameaça (HALL, 2004). 

 

 2.4 “Tudo isto (ainda?) é fado”: reconfigurações de um gênero musical entre a raiz e o hype 

 

Na supracitada sequencia final do filme Fados, em que uma das típicas casas 

dedicadas ao gênero é recriada em estúdio, uma menina tímida, de rosto redondo, vestindo 

camiseta e calças jeans e ostentando um aparelho corretivo nos dentes, parece destacar-se 

dentre os demais. Chamava-se Carmo Andrade e, à época, havia acabado de completar 20 

anos. Três anos depois, quando do lançamento de seu primeiro álbum, simplesmente 

intitulado Fado, e por ocasião de seu primeiro concerto num grande palco da capital – o 

auditório principal do Centro Cultural de Belém – a menina tímida, já convertida em 

Carminho (e sem o aparelho nos dentes) era saudada não apenas pela grande mídia, como 

também pelo meio fadista, como a mais nova revelação do gênero (CARDOSO, 2009). “Ela 

tem o dom de ir buscar o passado e trazê-lo para o futuro”, defende Camané; “Carminho é 

uma menina com características sociais elevadas, mas que canta com as vísceras”, argumenta 

o cineasta João Botelho; por fim, o veterano Carlos do Carmo, numa abordagem que 

poderíamos nomear de sociopolítica do fado, sentencia:  

 

A nova geração de fadistas trouxe muitas mulheres, mas esse espaço, grosso modo, é 

o do fado burguês. (...) No fado, se retirarmos a burguesia, ficam a tradição e a 

aristocracia, que nunca teve problemas de relacionamento com o povo, ao contrário 

da burguesia. (...) Carminho tem um ídolo de eleição que é a Beatriz da Conceição, 

que é completamente povo, e [ela agora] ocupa esse espaço entre o popular e o 

aristocrático (apud BONIFÁCIO, 2009c, p. 9). 

 

Carminho é a mais nova representante de uma geração de fadistas, todos na faixa dos 

20-30 anos, cuja trajetória artística sintetiza dois universos até então julgados como 
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incompatíveis pelos defensores da “tradição”: por um lado, sua formação inclui a passagem 

por diversas casas de fado, como a Mesa de Frades, onde pelo menos até fevereiro de 2010, a 

cantora se apresentava toda quarta-feira; por outro, revela um domínio das ferramentas 

midiáticas necessárias à inserção no circuito fonográfico contemporâneo. A biografia de 

Carminho disponibilizada no site oficial da artista é escrita em primeira pessoa e num tom 

confessional como se de blog se tratasse; a faixa “A Bia da Mouraria”, evidência inconteste 

de que nem todo fado é uma lamentação interminável sobre a saudade, possui um simpático 

clipe oficial, dirigido por João Botelho e protagonizado pela própria Carminho, que pode ser 

conferido no Youtube. Além disso, suas declarações à imprensa conjugam doses equilibradas 

de reverência à tradição – “Há umas centenas de fados tradicionais maravilhosos que caíram 

no esquecimento. Canta-se muito „mais do mesmo‟. Quero ir por aí, por este património 

esquecido que deve ser recuperado” – e idiossincrasia juvenil – “A imagem terá tanto menos 

importância quanto mais genuína for a arte. (...) Se tiver de vir de All Stars, venho. É como 

me dá na gana” (apud SALAZAR, 2008a, p. 32-34). 

A ela, juntam-se nomes como Duarte, Raquel Tavares, Ricardo Ribeiro, Carlos Leitão, 

Ana Sofia Varela e Rute Soares, membros da destacada “segunda geração de novos fadistas”, 

em referência ao ciclo, iniciado na virada para os anos 00, que apresentou a Portugal nomes 

como Ana Moura, Mafalda Arnauth, os irmãos Pedro e Hélder Moutinho (irmãos de 

Camané), Katia Guerreiro, dentre outros. Em comum com a “primeira geração”, a perspectiva 

crítica em relação ao tradicionalismo sem deixar de prestar reverência à tradição – “Bebi o 

que de mais puro tem o fado e as pessoas estão a esquecer o que de melhor os velhos nos 

deixaram”, declara Ricardo Ribeiro (apud SALAZAR, 2006, p. 22); o flerte com formatos e 

ferramentas do mundo pop e a afinidade declarada com nomes externos ao meio fadista – 

“Jorge Palma e Sergio Godinho são apenas dois dos nomes que sempre admirei (...). O fado é 

das mais bonitas formas de arte, mas os fadistas não são e nem podem ser ilhas”, afirma 

Duarte (ibid., p.23); e, ao mesmo tempo, uma recusa ao discurso que associa fado a fatalismo 

ou fascismo. Batem ponto com regularidade em espaços de nomes auto-explicativos, como 

Parreirinha de Alfama, Café Luso, Bacalhau de Molho, Senhor Vinho ou Marquês da Sé, 

representantes maiores do circuito lisboeta de Casas de Fado. 

As Casas de Fado podem ser definidas resumidamente como desdobramentos 

institucionalizados dos locais de má-fama onde o gênero primeiro se fez ouvir, e nos quais se 

popularizou aquilo que ficou conhecido como fado vadio (estilo de performance em que 
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qualquer indivíduo encontra-se habilitado a cantar o fado). Tais Casas estão intimamente 

relacionadas à inserção do fado no circuito turístico e à apropriação do formato pela indústria 

fonográfica e do entretenimento lusas, nas décadas de 30 e 40. A suposta espontaneidade do 

fado vadio cede lugar a performances rigidamente codificadas, na maioria das vezes 

antecedidas por um jantar com pratos típicos da culinária portuguesa ou complementadas por 

apresentações folclóricas, o que, somado aos ingressos quase sempre exorbitantes cobrados 

pelos recintos, converteu muitas Casas de Fado em alvos fáceis da conhecida retórica da 

“armadilha para turistas”. 

Para entender o processo pelo qual passam as Casas de Fado hoje, é preciso ter em 

mente que a consolidação deste circuito, entre as décadas de 50 e 70, se dá num momento em 

que Lisboa, a despeito de ser uma capital europeia, ainda ostentava ares de inegável 

provincianismo. Neste contexto, as Casas de Fado muitas vezes representavam, para o turista 

em visita a Portugal, os únicos espaços onde era possível desfrutar de um jantar em sintonia 

com o padrão internacional, ou pelo menos consideravelmente superior ao das simplórias 

tascas que, ainda hoje, reinam absolutas na parte antiga da capital. A injeção de dinheiro em 

consequência da admissão portuguesa na CEE permite não apenas que o circuito turístico de 

Lisboa se “modernize”, como também que outros espaços ofereçam opções gastronômicas e 

culturais mais alinhadas com o novo padrão internacional. Uma vez que a mentalidade de 

muitos administradores das Casas de Fado tradicionais parece ter se congelado num tempo 

pré-UE, a despeito das (cada vez mais frequentes) parcerias com hotéis e da instauração de 

departamentos comerciais, ingressos na faixa dos 50-80 euros pelo combo jantar + 

apresentação ou performances que se mantêm as mesmas há quatro décadas revelam-se cada 

vez mais incompatíveis. 

A despeito de continuarem legitimadas como celeiros de novos fadistas, as Casas do 

gênero de propostas mais ortodoxas vêm sofrendo, ao longo da última década, um progressivo 

processo de esvaziamento (ALBERTO, 2009, p. 12). E em sintonia com a mudança de 

paradigma exposta no parágrafo anterior, a decadência das velhas casas é acompanhada por 

um processo de revalorização do fado vadio, agora enxergado como último bastião da 

autenticidade fadista, num sintomático processo de alternância de tradições.  

A Tasca do Chico, no Bairro Alto (bem como sua recém-inagurada filial de Alfama), é 

o lugar para o qual tais questões parecem convergir de maneira mais nítida. O espaço, exíguo, 

é preenchido por compridas mesas de madeira que, nas noites de fado, chegam a comportar o 
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dobro de sua capacidade. As paredes e o teto são forradas por retratos de célebres fadistas, 

visitantes e habituées ilustres, bem como por flâmulas de times de futebol de todo o mundo, 

decoração que se repete em outros espaços do gênero em Lisboa e no resto do país. O 

cardápio é simples, se comparado ao das Casas de Fado: a carta de vinhos possui não mais 

que três opções, e não há jantar, apenas petiscos. A entrada é franca, paga-se apenas o que for 

consumido. Afixado à porta, um cartaz confeccionado de forma rudimentar ostenta os 

seguintes os dizeres:  

“A TASCA DO CHICO APRESENTA: NOITES DE FADO VADIO TODA 

SEGUNDA E QUARTA A PARTIR DAS 22H. AQUI, A TRADIÇÃO AINDA É O QUE 

ERA”. 

Na minha primeira noite de fados, tudo era novidade. Pontualmente às 22h, apagam-se 

as luzes, as atividades da cozinha são suspensas, e pobre de quem ousar arriscar um pedido ou 

conversar num tom de voz mais alto: João Carlos Amorim, mestre de cerimônias e também 

fadista, não hesita em reprimir publicamente o transgressor (consta que a abertura da filial de 

Alfama nasceu da dificuldade em conviver com o barulho das ruas do Bairro Alto). É o 

“silêncio, que se vai cantar o fado” em sua expressão plena. Começam as apresentações. Os 

performers vão desde uma menina na faixa dos 20 chamada Daniela até um senhor anunciado 

como o mais velho fadista em atividade. A maior surpresa da noite consistiu numa versão 

fadista da canção “Veja bem meu bem”, do grupo de rock carioca Los Hermanos (embora o 

intérprete tenha insistido comigo que a faixa era de autoria da cantora Maria Rita, “a filha da 

Elis Regina”), devidamente aportuguesada para um singelo “Veja lá meu bem”. 

Regressei à Tasca do Chico mais quatro vezes (nas duas últimas, após um hiato de seis 

meses) e percebi que alguns elementos se repetem em todas as ocasiões: a abertura, com o 

clássico fado “Bairro Alto” (“Trovas antigas/Saudade louca/Andam cantigas a bailar de boca 

em boca”), a apresentação do “mais velho fadista em atividade”, o entrecho no qual os 

guitarristas demonstram seu virtuosismo, e assim por diante. Percebe-se que a performance 

dos fadistas está distante dos padrões profissionais de uma Mesa de Frades, mas em relação à 

Tasca do Chico talvez seja difícil falar em amadores, no sentido de que qualquer um estaria 

habilitado a cantar o fado. Também não existe a improvisação ou a espontaneidade pura e 

simples: antes, constrói-se uma ambientação de espontaneidade, o que contribui para a 

afirmação da identidade da Tasca do Chico como um autêntico espaço fadista. A adoção de 

tais marcas identitárias, contudo, basta para que a casa seja inserida, por guias turísticos e 
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suplementos culturais, na mesma esfera “underground” que clubes de música pop/rock e 

eletrônica, como o MusicBox e a Galeria Zé dos Bois (SOROMENHO, 2008, p. 76).    

Há cerca de dois anos, o departamento de jornalismo da Rede Globo de Televisão 

deslocou o repórter Pedro Bassan para a capital portuguesa, de onde atuaria como 

correspondente da emissora abastecendo o Brasil de notícias sobre o país. A novidade, num 

primeiro momento, surpreendeu-me de forma positiva, tendo em vista que a visibilidade de 

Portugal do lado de cá do oceano no quesito atualidades era qualquer coisa próxima do zero, 

embora secretamente me pusesse a imaginar que tipo de enfoque o supracitado jornalista daria 

às matérias feitas Além-Mar. Com o passar dos meses, fui percebendo que a Rede Globo 

estava usando Lisboa mais como ponto estratégico do que como objeto de interesse, talvez 

pelo fato de o custo de vida na capital portuguesa ser ligeiramente inferior ao da vizinha 

Madri, por exemplo. Não raro, víamos Bassan na Espanha, na Inglaterra, no sul da França, e 

quando ele aparecia em Lisboa, na maior parte das vezes o assunto da reportagem se referia a 

algo acontecido noutro país. 

Até que, em meados do segundo semestre de 2010, no contexto de uma série sobre “as 

novas músicas do mundo” exibida pelo matutino Bom Dia Brasil, Pedro Bassan surge com 

uma matéria de aproximadamente 7 minutos sobre a “renovação da música portuguesa”
41

.  

Sem surpresa alguma, trata-se de uma matéria sobre fado, apenas e tão somente fado. Não 

obstante ser pontuada por inúmeros sensos comuns sobre a tristeza e a melancolia que 

transbordam das ruas de Lisboa e o supracitado “imaginário navegante”, a reportagem de 

Pedro Bassan incorre em duas generalizações problemáticas: transforma António Zambujo no 

“maior artista português da atualidade” e sentencia que “os portugueses nunca se recuperaram 

da morte de Amália Rodrigues”. 

Sobre o primeiro, o equívoco reside não apenas na intensidade da afirmação, como 

também na omissão de alguns dados que justifiquem o exagero. Em que se pese a constância 

do cantor alentejano, cujos (quatro) álbuns de carreira lançados até o presente momento têm 

sido muito bem recebidos pela crítica e pelo público em Portugal, em termos de visibilidade 

midiática artistas como Camané e Ana Moura possuem uma projeção muito maior. A 

                                                           
41

 A matérias, infelizmente, já não está mais disponível no site do Bom Dia Brasil, embora o texto que publiquei 

no blog do LabCULT – Laboratório de Pesquisa em Culturas e Tecnologias da Comunicação (UFF) poucos dias 

após a veiculação da mesma forneça uma pequena amostra do que se tratava a reportagem. Em 

<http://labcult.blogspot.com/2010/11/renovacao-onde_17.html>, com o devido desconto para o tom irônico de 

algumas afirmações. Mais deambulações de Pedro Bassan por terras de Portugal podem ser conferidas em 

<http://www.youtube.com/watch?v=KZ6im6N9QSE>. Acesso em 9 mai. 2011. 
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reportagem acerta quando traz à baila a presença da matriz musical alentejana na obra de 

Zambujo, o que afasta seu fado do formato mais-para-o-tradicional praticado por Carminho e 

pelo supracitado Camané. Contudo, despediça a oportunidade de discutir a problemática das 

trocas musicais entre os dois países quando omite não apenas o fato de Zambujo ser dos 

poucos artistas portugueses contemporâneos a ter seus discos lançados comercialmente no 

Brasil, como também as conexões entre o fadista do Alentejo e alguns músicos brasileiros, 

como Yamandu Costa, Roberta Sá e Caetano Veloso
42

. 

É possível supor, aliás, que boa parte da visibilidade que Zambujo alcançou na terra 

brasilis está relacionada à sua “descoberta” por Caetano Veloso. Em post datado de outubro 

de 2008, em seu blog “Obra em progresso”, o cantor baiano desfaz-se em elogios ao fadista 

alentejano, afirmando que  

 

há nele dois elementos que – para além do prazer imediato de ouvir-se uma voz 

naturalmente musical e relaxada – compõem para mim um grande passo: que seja 

um homem a cantar fado tão lindamente – e que o diálogo com a música brasileira 

se apresente tão orgânico, já não-pensado, já resultante de forças históricas que vêm 

se expandindo há décadas. (...) Quando Zambujo canta “Nem às paredes confesso”, 

vamos ao fundo do fado e, ao mesmo tempo, sentimos a cultura da bossa nova e da 

pós-bossa nova já na corrente sangüínea da canção portuguesa. Quando ele canta um 

Vinicius com Antônio Maria (esse seu xará com acento circunflexo), a composição 

soa enfaticamente “moderna” e americanizada, embora o tratamento seja de fado
43

.   

 

Mais uma vez, volta à pauta não apenas a questão da internacionalização da música 

portuguesa, como também a necessidade de mediadores legitimados construindo a ponte entre 

os dois imginários. A exitosa performance de António Zambujo para um Espaço Tom Jobim 

(Rio de Janeiro) lotado em junho de 2009
44

, com passagens do fadista pelo talk show de Jô 

Soares e entusiasmadas matérias na imprensa diária são, em alguma medida, conseqüência do 

terreno que Caetano pavimentou. Este direcionamento, por sua vez, manifestava-se na própria 

composição da audiência, de perfil consideravelmente distinto da que presenciou o concerto 

                                                           
42

 Outro sentido, terceiro CD de Zambujo, foi lançado no Brasil em meados de 2009 contando com três faixas 

extras em relação à edição portuguesa: um dueto com Ivan Lins, outro com Roberta Sá e um terceiro com Zé 

Renato (MIGUEL, 2009).  
43

 Disponível em <http://www.obraemprogresso.com.br/2008/10/30/zambujo-cicero-augusto-adorno-papo-a-

beca/>. Acesso em 04 abr. 2011. 
44

 Zambujo regressa uma segunda vez ao Rio, em novembro de 2010, para o show de lançamento do CD Guia, 

cuja canção título é assinada pelos brasileiros Pierre Aderne e Márcio Faraco, e cujo repertório inclui Rodrigo 

Maranhão, Pedro Luís, Vinícius de Moraes e a valsa “A deusa da minha rua”, de Jorge Faraj e Newton Teixeira 

(MIGUEL, 2010, p. 4). Cinco dias depois seria a vez de Teresa Salgueiro apresentar o espetáculo “Voltarei à 

minha terra” no Teatro Oi Casa Grande: no título da matéria aqui referida, Zambujo e Salgueiro são apresentados 

como os “navegadores dos novos sons que vêm do além-mar”. Ver Capítulo 1 para maiores considerações sobre 

o senso comum mítico e o imaginário navegante. 
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da fadista Mariza cerca de dois anos antes, no também carioca Vivo Rio ( MIGUEL, 2007, p. 

2). Estas dinâmicas de legitimidade/mediação serão aprofundadas no próximo capítulo, 

quando da relação entre a banda carioca Los Hermanos e os portugueses do Toranja. 

O segundo aspecto problemático na reportagem sobre a “renovação da música 

portuguesa” nos permite retomar a discussão em torno do papel icônico desempenhado pela 

figura de Amália Rodrigues na configuração do novo fado. O discurso segundo o qual a morte 

da fadista, faz pouco mais de uma década, teria representado uma espécie de trauma com o 

qual os portugueses ainda não saberiam lidar consitui mais um dos incontáveis sensos comuns 

associados à relação de Portugal com o gênero – quando não em virtude de a supracitada 

matéria mais ou menos coincidir com o ciclo de celebrações dos “dez anos sem Amália”. Bem 

distante dos louvores hagiográficos que costumam se tornar freqüentes em circunstâncias do 

gênero, a tônica dominante das tertúlias, exposições, retrospectivas e lançamentos 

discográficos em torno da memória de Amália mais apontava na direção do revisionismo do 

que celebrava acriticamente a importância da fadista. O mote de algumas iniciativas, aliás, era 

o de declaradamente “mexer” no mito amaliano, destituindo-o do caráter de ícone nacional 

inatingível e imune a desconstruções. Para cada homenagem pautada pela ortodoxia, como a 

convencional cinebiografia Amália, dirigida por Carlos Coelho da Silva em 2008, ou os 

tradicionais relançamentos discográficos vendidos nas bancas de jornal, multiplicavam-se 

iniciativas ousadas, como a exposição “Coração independente” (em cartaz do Centro Cultural 

de Belém), em que diversos artistas plásticos portugueses contemporâneos interpretavam 

canções do repertório da fadista, ou diatribes musicais como o controverso Amália Hoje. 

Em termos de êxito massivo proporcional à polêmica despertada, o projeto Amália 

Hoje parece imbatível. No contexto das celebrações pelos dez anos da morte de Amália 

Rodrigues, que incluiu a produção da supracitada cinebiografia, o departamento de marketing 

da gravadora Valentim de Carvalho (uma das produtoras do longa-metragem) constatou por 

intermédio de diversas sondagens que o apelo da fadista junto ao público jovem era bastante 

reduzido – daí a ideia da formação de um “supergrupo” que reunisse alguns dos nomes de 

maior popularidade no âmbito pop luso ou dentro de nichos determinados (ABREU, 2009f, p. 

76). Boa parte da polêmica despertada pelo Hoje (com o tempo, a imprensa passou a suprimir 

o Amália do nome do conjunto) está relacionada não apenas ao caráter declaradamente 

mercadológico da iniciativa, como também à procedência de seus integrantes: Sónia Tavares e 

Nuno Gonçalves vinham da banda The Gift, um dos maiores expoentes do pop/rock português 
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cantado em inglês; Fernando Ribeiro, por sua vez, militava no Moonspell, reconhecido grupo 

de black/gothic metal com razoável circulação além-fronteiras; apenas Paulo Praça, o quarto 

elemento, desfrutava de alguma legitimidade intra-muros, embora no âmbito da canção pop, 

seja a solo ou nos conjuntos Turbo Junkie e Plaza. Ou seja, de acordo com a gramática mais 

ortodoxa e a perspectiva mais tradicionalista do fado, elementos muito pouco autorizados a 

recriar o cancioneiro de Amália Rodrigues, sobretudo revestindo-o de uma roupagem pop-

orquestral grandiloqüente, mais adequada a grandes estádios do que ao ambiente intimista de 

uma casa de fados. 

Lançado em abril de 2009 e impulsionado pelo single “Gaivota”, o álbum homônimo 

do Amália Hoje permaneceu durante 20 semanas no topo do ranking nacional de vendas de 

discos; no final do mesmo ano, a mesma faixa tornou-se o tema de abertura da telenovela 

diária da SIC Perfeito coração; concertos esporádicos (tendo em vista que o projeto desde o 

princípio se assumiu como algo temporário) esgotam de Norte a Sul do país, tudo isto a 

despeito de uma certa má-vontade por parte da crítica. Os ataques vinham tanto da parte dos 

puristas do fado quanto dos críticos pop que direcionavam para o Amália Hoje restrições já 

manifestas em relação ao The Gift ou ao Moonspell.  

 

(...) O grosso do disco soa um pouco a Festival da Canção dos anos 70. (...) Todo 

esse empenho [vocal de Sónia Tavares no refrão de “Gaivota”] está mais próximo 

do emocionalismo imediato de uma Ágata
45

 que da contenção, plena de luta interna, 

de Amália. (...) Se graças ao álbum a miudagem for escutar a diva, melhor, mas isso 

não altera o fato de este ser um disco falhado por excesso de mau gosto 

(BONIFÁCIO, 2009b, p. 44-45) 
 

Juízos estéticos à parte, é inegável que uma ousadia como o projeto Hoje revela-se 

paradigmática em um momento no qual o fado vive um processo de dessacralização. Engana-

se, contudo, quem pensa que o processo é recente e restrito às celebrações de uma década sem 

Amália. Recentes talvez sejam a legitimação de tais iniciativas por parte da crítica 

especializada, da mídia e do próprio universo fadista, bem como o reconhecimento de que 

mesmo Amália Rodrigues, ao gravar faixas como “Formiga Bossa Nova”, canções francesas e 

italianas, flertar com Hollywood ou estrelar superproduções cinematográficas portuguesas, já 

efetuava essa aproximação com o mundo pop.  

                                                           
45

 Ex-vocalista do grupo pop Doce e atual expoente de uma vertente musical popular portuguesa de caráter 

sazonal conhecida pejorativamente como pimba, algo semelhante a nossa canção brega ou romântica, sobre a 

qual discorrerei no capítulo 4. 
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Cruzamentos entre o fado e outros formatos datam de pelo menos vinte anos atrás, 

aquando das primeiras experiências de Mísia e de Paulo Bragança. Em 1998, nova investida, 

desta feita com o lançamento do álbum Phados, da trovadora Lula Pena, apropriação 

minimalista de um repertório que une “a canção de Lisboa” (“Rua do Capelão”, “Fado 

Malhôa”, “Fria claridade” e, mais uma vez, a “Gaivota”, numa leitura completamente distinta 

da promovida pelo Amália Hoje) à música brasileira (“O meu amor”, de Chico Buarque e “Os 

argonautas”, de Caetano Veloso). Crítica em relação à existência de uma nova geração, “no 

sentido da transformação para nascer qualquer coisa nova”, postulando que “existem vozes 

novas, mas o trabalho de base ainda é muito clássico e tradicional”, ao mesmo tempo Lula 

Pena reconhece que há “algumas tentativas de modernizá-lo, adicionando-lhe e colorindo-o 

com elementos exteriores.” (apud BELANCIANO, 2008a, p. 19).  

É em 2004, contudo, que desponta um dos projetos mais originais em se tratando de 

recriação/expansão do imaginário fadista. Arquitetado pelo músico João Aguardela, falecido 

em decorrência de um câncer no ano de 2010 e referência fundamental no âmbito da música 

popular massiva em Portugal (que tornará a cruzar nosso caminho algumas páginas a seguir, a 

propósito do Projeto Megafone, bem como no próximo capítulo, na condição de líder da 

banda Sitiados), pode-se afirmar que A Naifa fez pelo fado o que o Gotan Project, alguns anos 

depois, fez pelo tango: oxigenou sua gramática mediante fusão com as sonoridades 

eletrônicas. Não obstante, e ecoando a própria Amália, que nos anos 70 gravou diversos textos 

da nova geração de poetas portugueses de então, o projeto A Naifa também contribuiu para 

dar visibilidade a nomes como Eduardo Pita, Adília Lopes, Rui Lage e José Luís Peixoto 

(nomeadamente dos dois primeiros álbuns, Canções subterrâneas, de 2004, e Três minutos 

antes de a maré encher, de 2006; no terceiro, Uma inocente inclinação para o mal, de 2008, 

todos os poemas são de autoria de Maria Rodrigues Teixeira). 

O sentido de dramaticidade contido em algumas canções d‟A Naifa retoma a ideia de 

encenação da saudade expressa na fala de Pedro Ayres Magalhães sobre o Madredeus. O 

discurso mítico segundo o qual a tristeza seria um espécie de “traço essencial” da 

personalidade lusa esbarra, portanto, numa evidência até certo ponto inquestionável: ao 

falarmos de fado, também falamos de performance, ou seja, de códigos específicos 

operacionalizados segundo uma determinada finalidade expressiva (FRITH, 1996). A música 

pop angloestadunidense também é repleta de canções sobre perda, desamor, tristeza, morte e, 

vá lá, saudade e em nenhum movimento tais “evidências” concorrem para que formulemos 
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discursos sobre a natureza essencialmente triste dos ingleses, ou dos habitantes da região sul 

dos Estados Unidos, onde o blues consolidou-se como expressão musical local. Curiosamente, 

todo o distanciamento que por vezes demonstramos em relação aos imaginários musicais de 

outros gêneros e/ou territórios parece cair por terra quando se trata da relação entre Portugal e 

o fado, ocasião esta em que parecemos colocar sob rasura a compreensão de que, com o 

perdão da intertextualidade algo óbvia, o poeta é, no mais das vezes, um fingidor. 

Haveria, então, um fado alegre? Etimologicamente, não há nada na palavra fado 

(significando destino) que nos guie de maneira inexorável rumo à um desfecho trágico. É fato 

que o gênero constituiu-se, sob uma perspectiva hegemônica, em torno de um discurso que 

tende a por em evidência os aspectos negativos do destino – o que, como acabamos de ver, é 

mais uma questão de performance do que de essência ou “alma” (lusa, ou de qualquer 

contexto sociocultural que eventualmente venha a encenar o fado). É, portanto, com o peso 

deste imaginário que os fadistas, novos ou velhos, devem negociar.  

Dois grupos contemporâneos encontraram maneiras distintas de subverter ou jogar 

com a questão da tristeza inerente ao fado. Vale para o Deolinda ou para o Oquestrada o 

mesmo que, seções acima, se aplicava ao Madredeus ou à Dulce Pontes: nenhum deles pode 

ser vinculado stricto sensu ao escopo do gênero, embora sem sombra de dúvida ambos 

dialoguem todo o tempo com símbolos e códigos do repertório fadista. Unindo os dois 

conjuntos musicais, de resto possuidores de propostas bastante distintas, apenas uma mesma 

origem suburbana-periférica: enquanto o Oquestrada vem da Margem Sul (municípios 

localizados do outro lado do Rio Tejo, mais precisamente de Almada), o Deolinda é oriundo 

da zona de Amadora. 

O Oquestrada é, na verdade, o braço musical de um coletivo cultural que há sete anos 

vem desenvolvendo performances artísticas nas ruas e praças de Lisboa, nos grandes festivais 

e bailes de verão das grandes cidades e também do interior, misturando canto, dança, poesia, 

circo e artes visuais. A vinculação do Oquestrada ao mundo do fado se dá menos pela via 

Amália Rodrigues/Carlos do Carmo do gênero (o fado ritualístico e/ou intelectualizado, mais 

afeito às classes médias e altas e ao público estrangeiro) e mais por intermédio de figuras 

como Alfredo Marceneiro, Hermínia Silva e Beatriz Costa, cujas raízes tanto na poesia 

marginal das ruas (caso do primeiro) quanto no universo do teatro de revista e das “comédias 

à portuguesa” do cinema luso dos anos 40 e 50 (caso das duas últimas) denunciam um desejo 

de aproximação com as classes populares e com um fado mais “castiço”.  
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No encarte do álbum Tasca Beat – o sonho português, único disco de estúdio do 

grupo, a postura hibridizante do Oquestrada se faz presente já desde o título, que funde um 

elemento bastante tradicional da cultura popular lusa (a tasca) com o impulso modernizante 

do beat. As notas do encarte, em tom de manifesto, anunciam que “Oquestrada não é fado, 

celebra o fado e os seus fadistas; não é world music, celebra o mundo à portuguesa!” 

(OQUESTRADA, 2009, p. 5), numa estratégica recusa do rótulo sob o qual parte expressiva 

da música portuguesa contemporânea vem circulando no mundo. Mais adiante, o manifesto 

converte-se em uma fábula na qual se canta  

 

Lisboa de um miradouro do sul mas também um ser suburbano (...) das vivendas de 

Arrentela,  da época (...) da chegada dos alentejanos e algarvios, (...) dos cantares 

ciganos em carros tunning, do kuduro e do funaná, do hard metal e do gótico. (...) 

Com o Tejo aos pés, sonha-se com o verde do Minho e de África, com a movida de 

Tóquio e do Cais do Sodré. (...) Aqui, as guitarras portuguesas chamam por Joy 

Division e teclados de criança fazem os mais velhos dançar [sic] ao som de um fado 

emigrante que tem o desejo de partir para regressar (ibid., p. 16-17).  

  

Em um curto texto que o ocupa o rodapé de duas páginas do encarte, o Oquestrada 

interpela tempos distintos (o período das migrações internas, ainda à época do Salazarismo, e 

os fluxos atuais, pós-UE), espaços distintos (Lisboa e Minho, Tóquio e África), matrizes 

musicais distintas (fado, kuduro e funaná), teclados de criança e Joy Division – insuspeito 

elan punk manifesto na estética de colagem amadora empregada pelo encarte. 

O mote do Deolinda, por sua vez, é “cantar a tristeza rindo”. Nos dois álbuns lançados 

entre 2007 e 2010, ambos êxitos de venda em Portugal (país no qual os fenômenos 

fonográficos se medem pela marca de 20 mil exemplares vendidos), o “fado dos subúrbios”
46

 

ofertado pelo grupo liderado pela carismática vocalista Ana Bacalhau vem promovendo 

curiosas funções entre o consagrado gênero, a canção de protesto/intervenção e generosas 

doses de ironia e bom humor.  

A Deolinda que dá nome ao conjunto é uma personagem fictícia, que aparece sob 

forma de desenho nas capas e nos encartes dos álbuns: não se veste de preto como uma típica 

senhorinha lisboeta, antes optando pelos vestidos coloridos e pelo xale vermelho que a 

aproximam de suas conterrâneas do norte.  

                                                           
46

 O Deolinda se formou nos arredores do bairro Damaia, onde os pais de Pedro da Silva Martins e Luis José 

Martins, os dois guitarristas, possuem um restaurante. A vinculação do grupo ao imaginário suburbano é 

enfatizada por todas as reportagens sobre o Deolinda, uma vez que é nos subúrbios, dada a intensa concentração 

de contingentes migratórios, que a “mistura” tende a ocorrer de forma mais intensa (LOPES, M., 2007b; 2008c; 

2008d). 
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Tem idade suficiente para saber que a vida não é tão fácil quanto parece, solteira de 

amores, casada com desamores, natural de Lisboa, habita um rés-do-chão algures 

nos subúrbios da capital. Compõe as suas canções a olhar por entre as cortinas da 

janela, inspirada pelos discos de granofola da avó e pela vida bizarra dos vizinhos. 

Vive com dois gatos e um peixinho vermelho...”
47

.  

 

Os “discos de granofola da avó” nunca chegam a ser de fato mencionados, mas em 

uma das ilustrações de Canção ao lado, álbum de estreia do Deolinda, retratos estilizados de 

Amália Rodrigues, Teresa Salgueiro, Alfredo Marceneiro, José Afonso e António Variações 

surgem misturados aos elementos do grupo, junto a um Santo Antônio e a uma imagem da 

Virgem de Fátima, o que decerto dá conta das matrizes musicais e culturais que compõem a 

sonoridade do Deolinda. Seu modo de vida, caracterizado por determinadas marcas de 

portugalidade propositadamente exageradas, permite às 

canções do grupo elaborarem pequenas crônicas em torno 

de alguns elementos que o senso comum associa aos 

portugueses, como a presumida virilidade masculina 

(“Fado Toninho”), a tendência à procrastinação 

(“Movimento perpétuo associativo”) ou a eterna rivalidade 

com os vizinhos espanhóis (“A problemática colocação de 

mastro”). Questões contemporâneas como os fluxos 

migratórios sediados em Portugal também são abordadas 

em faixas como “Clandestino” e “Garçonete da casa de 

fado”, esta última um singelo aceno aos brasileiros 

residentes em Lisboa.  

Distanciam do fado ortodoxo, em primeiro lugar, 

pela recusa ao acompanhamento com guitarra portuguesa; segundo, pelo andamento de 

marcha de algumas canções, denotando o diálogo com outros contextos socioculturais, como 

o das Festas Populares que ocorrem em Lisboa no mês de junho; por fim, pelo caráter festivo 

de suas performances ao vivo, em nada próximo à atmosfera ritualística que cerca uma 

apresentação de fado. Defende Ana Bacalhau, a voz do Deolinda: 

 

O fado é uma das nossas grandes influências, mas fado tradicional não somos com 

certeza e não pretendemos de maneira alguma renovar o fado, mesmo porque não 

                                                           
47

 Texto disponível em <http://www.deolinda.com.pt/cancaoaolado/>. Acesso em 09 mai. 2011. 

Fig. 5 Contracapa do encarte do 

álbum Canção ao lado, do 

Deolinda (Iplay, 2008). Disponível 

em 

<http://www.amalia.fm/2011/01/2

1/deolinda-lideram-top-de-vendas-

em-2010/>. 
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temos a certeza de que o fado precisa ser renovado. O que pretendemos é pegar em 

todas estas influências – fado, música tradicional portuguesa, pop e música brasileira 

– e juntar tudo num projeto com personalidade musical e artística (apud RAMOS, I., 

2008a, p. 15).  

  

E no entanto, o fado está lá, atravessado nas inúmeras referências à cidade de Lisboa, 

no título de algumas canções (“O fado não é mau”, “Fado castigo”) e na eventual melancolia 

de alguns versos, a despeito do tempero irônico e crítico que tanto a performance vocal e 

corporal de Ana Bacalhau quanto dos demais músicos conferem ao conjunto. Outrora reduto 

inconteste dos discursos mais tradicionalistas, o universo do fado parece expandir-se mediante 

o reprocessamento das formas tradicionais que o constituem, pela via da hibridação com 

outros formatos e matrizes musicais que o aproximam, sem culpa ou remorso, das dinâmicas 

do mundo pop. Nas próximas seções, veremos como tais processos também vêm afetando o 

âmbito da música de cariz rural. 

 

2.5 Rearticulações identitárias no panorama neo-folk português dos anos 2000 

 

Retomando uma discussão do início deste capítulo, vimos como o conceito de folclore 

é profundamente recente, embora provavelmente não o sejam as manifestações às quais, 

muitas vezes, o discurso folclorista adere. A este último, interessa a vinculação destes 

formatos tradicionais a uma narrativa biográfica nacional coesa e coerente em si mesma, na 

qual os elementos de continuidade sintetizados em determinadas manifestações 

majoritariamente rurais forneceriam o lastro identitário em torno do qual a cultura de um dado 

território estaria estruturada desde tempos imemoriais (BURKE, 1998; CANCLINI, 1997). 

No caso português, o surto folclorista do século XIX inseria-se num contexto 

sociopolítico no qual era preciso demarcar a singularidade portuguesa frente ao avanço dos 

ideais iluministas que emanavam da França revolucionária, fenômeno semelhante ao que se 

verificou em outras sociedades europeias “periféricas” ao Iluminismo, como a Itália, a 

Alemanha e alguns países do Norte. Não à toa, datam desta época as primeiras tentativas de 

sistematizar, sob a forma de recolhas etnográficas, as tradições em canto, dança, manufatura 

doméstica e artesanato constuintes do patrimônio cultural rural português
48

. 

                                                           
48

 Para um mapeamento preciso destas iniciativas, ver o verbete “Folclore”, da Enciclopédia da Música em 

Portugal no século XX (CASTELO BRANCO; PESTANA, 2010, p. 507-508), no qual consta que o termo “folk-

lore” foi utilizado pela primeira vez em Portugal pelo etnógrafo Adolfo Coelho em 1873, enquanto que “folk-
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De forma análoga, a lógica do “país em miniatura” perpassa boa parte das iniciativas 

culturais do Estado Novo, manifestando-se tanto nas célebres bonecas minhotas, vendidas 

como souvenirs e expostas nas feiras internacionais, quanto na construção, em 1938, do 

parque temático Portugal dos Pequenitos, localizado em Coimbra e constituído por 

reproduções em pequena escala dos principais pontos turísticos portugueses, de recriações de 

habitações rurais do Minho e Trás-os-Montes e representações etnográficas das colônias 

africanas, do Brasil e das possessões portuguesas na Ásia
49

.  

 A partir de meados dos anos 50, contudo, o esgotamento das iniciativas folcloristas do 

regime abre uma brecha para que diversos posicionamentos críticos em relação à apropriação 

feita por Salazar das tradições do mundo rural comecem a ser articulados. No âmbito da 

produção musical, conforme já mencionado, coube àquela que ficou conhecida como Geração 

dos Trovadores ou Cantautores – de Zeca Afonso, Fausto, José Mário Branco, Sergio 

Godinho, entre outros – encampar esta proposta. Seus antecedentes, contudo, podem ser 

localizados nas primeiras investigações do etnólogo corso Michel Giacometti em território 

luso. Munido de um gravador e lutando contra a falta de vontade política e a deficiência 

infraestrutural de Portugal no âmbito da pesquisa musicológica, Giacometti percorre o país de 

Norte a Sul registrando cantos de trabalho, crônicas do cotidiano aldeão, louvores e orações 

que revelavam um patrimônio rural distinto daquela promovido pelo regime. No lugar das 

cores vibrantes e da resignação conformada ao poder instituído (sobretudo da Igreja Católica 

em suas representações locais), é uma tradição em tons de cinza, atravessada por inúmeras 

tensões entre a submissão e o inconformismo, entre a ligação divina e o dito profano, que 

emerge das recolhas de Giacometti, revelando um repertório musical situado algumas 

coordenadas à esquerda do folclore oficial promovido pelo SNI. Onde Salazar & cia 

buscavam a perfeição das formas, Giacometti encontrava a rudeza dos cantos aparentemente 

desafinados e das letras nada idílicas; onde o Estado Novo procurava o retrato de um país 

apaziguado, as recolhas de Giacometti contra-atacavam com instantâneos de uma realidade 

desigual.  

Em parceria com o pesquisador e compositor erudito Fernando Lopes-Graça, 

Giacometti lança diversas publicações e edições discográficas que fornecerão a base para 

múltiplas apropriações nos anos seguintes, posteriormente compiladas nos cinco volumes 

                                                                                                                                                                                     
lore musical” aparece pela primeira vez em 1892, pela pena do estudioso Manuel Rabelo como sinônimo de 

“essência da música portuguesa”.  
49

 Para maiores detalhes sobre a política folclorizante do Estado Novo, ver Tércio e Cruz (2010, p. 508-513). 
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(Trás-os-Montes, Algarve, Minho, Alentejo e Beiras) da Antologia da Música Regional 

Portuguesa. Já nos estertores do regime, em 1970, junta-se ao realizador Alfredo Tropa, 

expoente do Novo Cinema Português, para uma série de documentários para a televisão 

portuguesa intitulada Povo que canta. O impacto estético desta série ainda está para ser de 

todo mapeado, embora sem sombra de dúvida tenha representado uma ruptura em relação à 

TV que se fazia em Portugal na altura. Dos créditos iniciais (com cada episódio apresentando 

um design diferente do anterior) à presença do próprio Giacometti em cena, interagindo com 

pastores, agricultores, fabricantes de instrumentos musicais e carpideiras, passando pela 

ausência de uma narração em off onisciente, Povo que canta introduz em Portugal alguns dos 

elementos de linguagem do cinema verité francês (na linha dos documentário feitos por Jean 

Rouch na África), que marcarão sobremaneira um certo cinema português dos anos 70 em 

diante, de cunho antropológico/etnográfico e disposto a confundir as fronteiras entre 

documentário e ficção.  

Já na época da primeira edição do Povo que canta, o discurso de Giacometti e Lopes-

Graça era atravessado pela percepção de que um dos motivos pelos quais aquela tradição 

precisava ser registrada o quanto antes era o seu risco de desaparecimento iminente. A 

extrema pobreza de algumas regiões rurais favorecia a emigração, tanto para os centros 

urbanos de Lisboa e Porto quanto para o estrangeiro; a mecanização da atividade agrícola, por 

sua vez, destituía de função determinadas práticas em torno das quais muitas expressões em 

canto e dança eram articuladas; por fim, o processo de envelhecimento das populações rurais, 

sem que houvesse uma transmissão dos repertórios para as gerações futuras, parecia condenar 

as manifestações musicais compiladas por Giacometti e Lopes-Graça a se transformarem em 

relíquias do passado. Pior: a estetização folclórica promovida pelo Estado Novo sob a forma 

de inúmeros Ranchos e Casas do Povo espalhadas pelo país corria o risco de sedimentar uma 

imagem falseada da tradição rural, que as próximas gerações terminariam por adotar como 

autênticas. 

Em entrevista à RTP quando do lançamento de Povo que canta
50

, Giacometti já 

manifestava sua desconfiança em relação ao processo de urbanização da tradição, ou seja, sua 

apropriação por grupos sociais externos à realidade rural. Como não cita nomes, fica difícil 

inferir se o etnomusicólogo corso está se referindo a figuras como Zeca Afonso e Fausto, que 

                                                           
50

 Trechos desta entrevista podem ser conferidos no documentário biográfico Serei firme até morrer, incluído no 

disco de extras da nova versão da série Povo que canta.  
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partiam da tradição rural para fundi-la com elementos da música urbana e demais matrizes 

transnacionais, ou a grupos de recriação propriamente dita, como Brigada Victor Jara, Banda 

do Casaco ou mesmo a banda de rock progressivo Filarmonia Fraude, cujo LP Epopéia 

(1969), à semelhança do posterior Por este rio acima (1982), de Fausto, efetua uma crônica 

do período dos Descobrimentos lançando mão de diversos ritmos e instrumentos tradicionais. 

De qualquer modo, é nítido que Giacometti colocava sob rasura a validade desta “música de 

segunda mão”, como ele mesmo a rotulava. 

Observando-se a segunda temporada da série Povo que canta, transmitida em 2008 

pela mesma RTP e agora realizada por Manuel Rocha e Ivan Dias
51

, percebe-se como o 

discurso da tradição sob ameaça continua vigente, embora quase quatro décadas nos separem 

das recolhas de Giacometti e, num mundo rural cada vez mais esvaziado, mecanizado e 

envelhecido, continue se cantando e dançando em honra dos santos padroeiros, em 

agradecimento à fartura das colheitas e, no extremo, em nome da preservação da própria 

tradição.  

Revisitando as regiões do Minho, Alentejo, Beiras, Trás-os-Montes, Madeira, Açores 

e Algarve, embora sem o arrojo formal da primeira edição do programa (e recorrendo a uma 

por vezes incômoda narração off auto-explicativa), Dias & Rocha entrevistam pastores, 

agricultores, artesãos e fabricantes de instrumentos musicais de todas as idades, engajados, 

cada um a seu modo, na perpetuação do patrimônio musical tradicional. O discurso dos 

realizadores, por vezes, se choca com o teor das imagens que vemos: o pavor do 

desaparecimento da tradição não parece preocupar muito aquelas pessoas. Em apenas uma 

circunstância específica manifesta-se o temor da “contaminação”: quando, durante uma 

apresentação de Caretos em Trás-os-Montes, os jovens se recusam a ser filmados durante a 

performance porque temem a invasão da cidade por turistas à procura de experiências 

pitorescas.  

O mundo rural captado pelas lentes do segundo Povo que canta é consideravelmente 

distinto daquele que o cineasta Miguel Gomes nos apresenta em sua obra Aquele querido mês 

de agosto (2008), sobre a qual tornarei a falar no capítulo 4. Ele parece incomodamente 

preservado das interferências externas, sobretudo musicais: não há vestígio, por exemplo, dos 

Grupos de Baile vulgarmente rotulados como pimbas que são presenças frequentes nas festas 
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 Diferentemente da primeira edição do programa, até hoje inédita em formato digital, a segunda temporada do 

Povo que canta rendeu uma caixa de 6 DVDs, o último deles disponibilizando, como extras, o já mencionado 

documentário sobre Michel Giacometti e uma apresentação musical da Brigada Victor Jara. 
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e arraiais de verão do interior, embora Povo que canta nos mostre diversos eventos do gênero. 

Apenas no já mencionado episódio de Trás-os-Montes a câmera flagra, não sem demonstrar 

um certo desconforto, o interior de uma agremiação na qual tocadores de gaita de foles são 

substituídos por “um teclado executando ritmos mais modernos”. Os presentes bailam de dois 

em dois, mas isso não parece ser levado muito em conta.  

Ou seja, o discurso da “tradição sob ameaça” pode e deve ser encarado com alguma 

desconfiança, sobretudo se esta for pensada como algo móvel, fluido, em constante 

transformação, e não como sinônimo de determinados formatos congelados no tempo. A festa 

dos Caretos em Trás-os-Montes provavelmente já existia antes de ser rotulada como folclore; 

durante a vigência do Estado Novo, decerto assumiu outras características e finalidades; no 

Portugal dos anos 00, continua inserida nos mapas de significância sociocultural daquela 

localidade, embora seu aspecto não seja o mesmo de 200, 100, 50, 10 anos atrás, e seus 

modos de apresentação idem. 

Certa feita, o compositor austríaco Gustav Mahler sentenciou que a tradição “não é a 

preservação das cinzas, mas sim a transmissão do fogo” (apud LOPES, M., 2009i, p. 19). Sob 

esta perspectiva, nenhuma tradição morre ou desaparece, a menos que tenha deixado de fazer 

sentido para os atores sociais que outrora a encenavam, e aí cabe questionar qual a finalidade 

em se mantê-la sob vigência pura e simples, para além do valor de registro mediante o qual 

torna-se-ia possível às gerações futuras conhecer o passado. Um olhar sobre o patrimônio 

cultural e musical da ruralidade lusa nos revela, contudo, que longe de ter se dissolvido em 

virtude das múltiplas apropriações, esta tradição apenas assumiu novas e surpreendentes 

formas. 

Boa parte desse processo se deve ao fato de tal tradição ter sido apropriada por quem a 

princípio lhe era exterior. Talvez haja algo no distanciamento que permita ao observador 

manipular de forma mais livre e lúdica os elementos que encontra pelo caminho. A 

urbanização do rural, que Giacometti apontava como um problema em meados dos anos 70, 

não apenas acabou por conferir à tradição musical em canto e dança das aldeias uma 

sobrevida em termos de visibilidade midiática, como também por oxigenar-lhe a linguagem e 

revelar desdobramentos até então impensados. 

Mais uma vez, a inserção de Portugal no circuito da world music favorecerá a projeção 

de tais iniciativas. E sendo a world music um formato que necessariamente pressupõe a 

intervenção de ferramentas de produção, circulação e dinâmicas de consumo próprias da 
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indústria fonográfica, cai por terra a defesa ingênua da autenticidade dos produtos, aqui 

pensada como sinônimo da equivalência entre criadores e consumidores sob um 

enquadramento folk. A recriação da tradição folclórica no Portugal contemporâneo passa pela 

apropriação deste patrimônio por atores sociais externos ao universo rural e pela fusão com 

matrizes culturais diversas, como o rock, o lo-fi, a música eletrônica e o hip hop.  

A década de 90 testemunhou o surgimento, em Portugal, de diversas associações 

dedicadas à promoção dos formatos tradicionais em canto e dança. Muitas delas trazem à 

reboque do discurso pró-tradição uma preocupação manifesta com as questões de 

sustentabilidade e ecologia, em sintonia com diversas demandas contemporâneas. A 

Associação Pédexumbo, criada em 1998 e sediada em Évora (Alentejo), “propõe-se reavivar 

hábitos sociais de viver a música retomando a prática do baile popular através de múltiplas 

abordagens às danças de raiz tradicional”
52

. Dentre as atividades que promove, incluem-se 

oficinas de canto alentejano, aulas de adufe e instrumentos de percussão, e festivais de música 

como o Ritmos, o Planície Mediterrânea, o Entrudanças (de inverno) e aquele que talvez seja 

a sua iniciativa mais conhecida, o Festival Andanças. A seção “Comunicamos-Outros 

Organizam”, no Portal da Associação Pédexumbo na internet, revela sua conexão com outros 

organismos semelhantes, em Portugal e na Espanha, oferecendo workshops de dança africana, 

basca, indiana e mesmo de capoeira, além de encontros e debates sobre a cultura do Oriente 

Médio e do Norte da África.  

Algumas tendências dominantes podem ser identificadas nos múltiplos modos de 

reapropriação da tradição que vêm sendo levados a cabo em Portugal ao longo do último 

decênio e meio. Em primeiro lugar, os protagonistas de tais iniciativas pertencem, grosso 

modo, à parcela mais jovem da população, rompendo com a antiga imagem do velho de pele 

encarquilhada tocando uma viola braguesa no alto de um monte; segundo, seguem uma trilha 

aberta por conjuntos dos anos 90 como o Madredeus, no que tange à fusão de sonoridades 

tradicionais propriamente portuguesas com outras ibéricas, célticas, mouriscas e africanas; 

terceiro, conjugam elementos dos universos rural e urbano, com eventuais superposições; 

quarto, adotam o canto em português como marca identitária, por vezes abraçando dialetos e 

prosódias locais; quinto e último, adotam uma postura em relação ao discurso da tradição que 

se situa entre a reverência holística e a desconstrução crítica dos formatos tradicionais. 
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 Disponível em: <http://www.pedexumbo.com/pt/pedexumbo/quem-somos>. Acesso em: 17 abr. 2011. 
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Eventos anuais, como o Festival de Músicas do Mundo (FMM) de Sines
53

 e o Sete Sóis Sete 

Luas (ALMEIDA, 2009, p. 100-101), funcionam como o ponto de convergência entre as 

iniciativas locais e manifestações congêneres de outras partes do mundo. 

Dedico a última seção deste capítulo a uma breve análise dos nomes mais 

significativos do folk revival à portuguesa. Em primeiro lugar, há as iniciativas que nomeio de 

reverentes. Guardam semelhanças consideráveis com a perspectiva político-ideológica que 

fundamentava a geração de Zeca Afonso, devidamente adaptadas aos novos tempos. 

“Tolerância, solidariedade e alegria transparecem numa fusão orgânica de estilos com 

influências musicais globais” (UXUKALHUS, 2009, p. 2), é o que prega o grupo UxuKalhus 

no encarte de seu segundo CD, intitulado Transumâncias groove. UxuKalhus é uma 

corruptela de “os chocalhos”, adereço musical característico das regiões do interior, sobretudo 

de Trás-os-Montes. Transumância, por sua vez, é um termo relacionado à atividade pastoril, 

denotando o deslocamento territorial de um rebanho em virtude de alterações climáticas. O 

groove do título adiciona uma camada de modernidade à pintura tradicional que a alusão 

pastoril evoca. No repertório do álbum, recriações de Viras, Saias, Valsas, Carvalhesas, 

Corridinhos, “tipicamente portugueses”, misturadas com manifestações do “folc europeu” 

[sic] como o Círculo, a Chapelloise e a Neo-Mazurca, e danças de Cabo Verde e da Itália. O 

resultado deste caldeirão sonoro, que o grupo intitula de Novo Baile Português, define-se 

como “dinâmico, em constante mutação, não se limita[ndo] a formas estáticas e empoeiradas: 

as nossas raízes culturais são a plasticina que está a ser moldada por hordas de ovelhas que 

vão engrossando o rebanho em viagem” (UXUKALHUS, 2009, p. 3).  

O discurso do grupo é pontuado por termos e expressões recorrentes: reinvenção, 

resistência, mestiçagem, cruzamentos, contaminações, rotas. Nas últimas faixas, inseridas no 

contexto de um “capítulo” intitulado “Trilhos da Lusofonia”, Trás-os-Montes encontra a Cova 

da Moura (bairro do subúrbio de Lisboa habitado majoritariamente por imigrantes africanos e 

onde o movimento hip hop é muito forte) numa “Chapelloise de intervenção”, de cunho 

marcadamente político, com a qual o grupo pretende demonstrar que o “folc pode ser atual e 

contemporâneo – não necessariamente delicodoce” (UXUKALHUS, 2009, p. 7). A orientação 
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 “Pé descalço, sujo, unhas encardidas. Ou pé hidratado, unha pintada, saltos altos. (...) Freaks com calça saruel 

e coloridas camisolas de lã dos Andes. (...) Homens e mulheres da tradicional família portuguesa, de classe 

média, com as crianças pelas mãos”. O relato feito por CORREIA, A. (2009, p. 103-107) dos bastidores do 

FMM de Sines não deixa de carregar um certo vestígio do estranhamento antropológico diante do Outro que, 

prontamente, busca recapturar o “exótico” segundo uma ótica de familiaridade – e algo mitificadora. “Em Sines 

(...), o público é um retrato do pequeno Portugal dos brandos costumes, do povo acolhedor e hospitaleiro, sem 

uma expressão de agressividade, cada um na sua e todos em paz”.   
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world music do projeto fica evidente no encarte bilíngüe e na defesa de um globalismo via 

fusão musical no qual as fronteiras geográficas seriam supostamente abolidas. 

Uma forma de contornar as armadilhas do discurso holístico que não raro pontua 

diversos projetos no âmbito da world music é assumir a supervalorização dos aspectos 

musicais em detrimento das posturas político-ideológicas. Esta é a tônica do quarteto 

Dazkarieh, cujo álbum Hemisférios é constituído por dois CDs, um de composições próprias 

do grupo, “elétrico” e outro de recriações do cancioneiro popular, “acústico”, um “abraçar 

respeitoso a uma tradição que não é imutável” (BARROS, 2009, p. 4). Sustenta o grupo, no 

encarte do álbum, que  

 

(...) se nos anos 70 o radicalismo era tocar exatamente como nas recolhas, nos anos 

90 este radicalismo já se centrava em formas diametralmente opostas ao recolhido, 

com orquestrações, harmonizações e instrumentações que pouco ou nada tinham que 

ver com estas recolhas. (...) Em Dazkarieh, o objetivo não é fazer diferente ou ser 

radical, aliás, não há qualquer objetivo para além de fazer música (ibid., p. 2). 

 

UxuKalhus e Dazkarieh acabam por se tornar a face de Jano um do outro. Tanto o 

discurso extremista do primeiro quanto a recusa do radicalismo do segundo se inserem numa 

narrativa de identidade que reclama para si o valor do autêntico. Embora nenhum deles se 

auto-proclame como guardião ou transmissor da verdadeira tradição, está implícito, no 

argumento de ambos, a compreensão de que o patrimônio musical rural português constitui 

uma espécie de raiz identitária comum.  

Da reverência, passemos à bricolagem. O que diferenciaria ambas as posturas? 

Enquanto na primeira as ideias de raiz e matriz tendem a funcionar como um tipo de 

argamassa que fornece coesão à estrutura, na segunda a tradição funciona como um jogo de 

peças intercambiáveis e passíveis de serem combinadas de múltiplas maneiras. Não à toa, as 

iniciativas bricoleurs parecem talhadas sob medida para experimentos no âmbito da música 

eletrônica, na qual a lógica do corta/cola/recombina e da fragmentação fundamenta boa parte 

do processo. Aqui, uma referência fundamental deste tipo de estética é o projeto Megafone
54

, 

capitaneado por João Aguardela, a quem já fomos apresentados na seção deste capítulo que 

abordava as transformações do fado.  

Virtualmente ignorado à época de seu lançamento, hoje o Megafone é reconhecido 

como um projeto pioneiro, em Portugal, na fusão entre ritmos tradicionais e a linguagem dos 
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 Os quatro álbuns do Projeto Megafone podem ser obtidos gratuitamente no site <http://www.aguardela.com/>, 

no qual também estão disponíveis alguns dos vídeos mencionados neste paper. Acesso em: 17 abr. 2011.  
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beats. Consta que o ponto de partida do Megafone foi a descoberta casual, pelo ex-vocalista 

da banda pop/rock Sitiados, de um volume de recolhas de Giacometti sobre a música 

instrumental e vocal do Alentejo num estande da Feira da Ladra, tradicional mercado de 

antiguidades ao ar livre que acontece toda terça e sábado, próximo ao Panteão Nacional, na 

região lisboeta da Graça. As experimentações de Aguardela a partir da fusão entre as 

sonoridades do house e do jungle e o cancioneiro popular rural espraiaram-se por quatro 

álbuns, lançados em 1997, 1998, 2001 e 2005. Um quinto disco estava previsto para 2009, 

quando o músico veio a falecer, em consequência de um câncer. 

Para além do trabalho de criação musical que envolve o sampleamento de cantos, 

aboios, repisas, louvores e afins, Aguardela também buscou nas imagens da série Povo que 

canta o material para a criação de alguns videoclipes do projeto Megafone, nos quais 

repetições, loops, cortes saltados, efeitos de distorção e ruídos diversos criam um contraponto 

visual instigante à sua música. Poucas vezes na história musical portuguesa recente a 

articulação entre formas tradicionais e quadros de modernidade alcançou resultados tão 

equilibrados. “Estes discos podem ser vistos como folclore, pois a alternativa a eles é não 

fazer nada. Se tivermos uma atitude demasiado respeitosa arriscamo-nos a não ir longe. E isso 

não é solução para mim”, afirmava Aguardela em 1999 (apud LOPES, M., 2009i, p. 19). 

Em virtude da morte prematura de seu mentor, a marca Megafone passou a nomear 

uma Associação e um prêmio anual que “visa distinguir músicos e outras entidades cujas 

atividades contribuem para a vitalidade da música portuguesa de raiz tradicional”
55

. Em 4 de 

novembro de 2009, um espetáculo no Centro Cultural de Belém anunciou a criação do 

prêmio, no qual se apresentaram Oquestrada, os Gaiteiros de Lisboa e A Naifa. Os indicados 

para a edição 2010 do Megafone foram o sexteto açoriano Bandarra, os mirandeses do 

Galandum Galundaina (cujo álbum Senhor Galandum foi relacionado na lista de melhores 

lançamentos do ano de 2010 pela revista Blitz) e o projeto Experimentar Na M‟Incomoda.  

Outro ilustre adepto da bricolagem musical é o cineasta e videoartista Tiago Pereira
56

. 

Em suas obras audiovisuais, a música de cariz tradicional também desempenha um papel de 

protagonista, atuando como ponto de partida para o trabalho de coleta, remixagem e síntese 

promovido pelo autor. Interessado sobretudo nas interseções entre tradição e memória 

coletiva, o percurso de Tiago Pereira inicia-se em 1998, com o documentário Quem canta 
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 Disponível em <http://www.aguardela.com/premio_2010.html>. Acesso em: 09 mai. 2011. 
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 Os vídeos de Tiago Pereira estão disponíveis em: <http://vimeo.com/tiagopereira>. Acesso em 23 dez. 2011. 
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seus males espanta
57

. Seu estilo se consolida, contudo, a partir de Onze burros caem no 

estômago vazio
58

, de 2006, no qual o olhar do diretor desconstrói a linguagem do 

documentário etnográfico clássico, manipulando-a (sem qualquer conotação pejorativa) 

através da montagem as falas dos depoentes e assumindo a própria presença em cena. 

Os projetos mais recentes de Tiago Pereira estão diretamente vinculados ao objeto 

desta pesquisa. Tradição oral contemporânea
59

, de 2008, acompanha o músico Bernardo 

Fachada numa viagem de Lisboa até a região de Trás-os-Montes, na qual o neo-trovador, cuja 

música é profundamente marcada pela atualização da tradição oral, interage com algumas de 

suas “matrizes”. Em uma das cenas do documentário, Fachada encontra a senhora Adélia 

Garcia, que participou das célebres recolhas de Giacometti nos anos 60, e junto com ela canta 

uma canção intitulada “Dona Filomena”, em cuja estrutura e temática fica patente o caráter 

transgressor de alguma poesia popular (posteriormente, Fachada grava a canção de Dona 

Filomena em seu álbum Um fim de semana no pônei dourado, de 2009).  

 

Fala de um soldado e de uma Dona Filomena cujo marido foi caçar a Aragão. Tudo 

vai bem, cortês e sereno, até que [ela] recomenda ao soldado que, se este não deseja 

que o marido dela regresse, melhor será lançar-lhe uma maldição – depois segue-se 

um chorrilho de violências sobre o marido, com corvos a comerem-lhe os olhos e os 

seus cães a trazê-lo em procissão (apud LOPES, M., 2008i, p. 17). 

  

Tiago Pereira acredita que muito da tradição oral que é promovida, hoje, tornou-se 

refém da “sacralização dos velhos e do repertório: o velho que canta na aldeia é um deus, mas 

a empregada doméstica numa empresa, caboverdiana que vive em Queluz, já não serve para 

nada. Tradição oral existe numa e existe noutra”, afirma o realizador (ibid.), embora seus 

vídeos mais antigos pareçam revelar justamente um grande fascínio pela figura dos idosos 

cantadores das aldeias. Sua última iniciativa, contudo, revela uma abordagem mais próxima 

da cidade do que do campo: no canal de vídeos A música portuguesa a gostar dela própria
60

, 

diversos nomes do panorama pop português contemporâneo, como o próprio B Fachada, 

Samuel Úria, Márcia, os brasileiros do Coupple Coffee, Jorge Cruz, Diogo Leal, Éme e Nuno 

Prata aparecem performatizando canções em locais inusitados, como escadarias de centros 

comerciais e zonas degradadas da área portuária de Lisboa. 
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 Disponível em: <http://vimeo.com/1638205>. Acesso em: 17 abr. 2011. 
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 Disponível em <http://vimeo.com/5638440>. Acesso em: 17 abr. 2011. 
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 Making-of disponível em <http://vimeo.com/10678340>. Acesso em: 17 abr. 2011. 
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 Canal de vídeos disponível em <http://vimeo.com/channels/musicaportuguesa>. Acesso em: 17 abr. 2011. 
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Projetos como os de Tiago Pereira se inserem numa “terceira” via da reivenção da 

tradição popular rural que o momento contemporâneo parece favorecer sobremaneira. É a via 

dos irreverentes. Alimentam-se da fonte tradicional portuguesa apenas como pretexto para 

digeri-la e regurgitá-la em uma constituição totalmente nova, da mesma forma que processam 

formatos menos ou mais legitimados, como a difamada música pimba, o rock português dos 

anos 80 e o pop baixa fidelidade em voga no eixo Brooklyn-Londres. Encerram este capítulo 

criando uma ponte entre a nossa (por ora concluída) discussão sobre fado & folclore e o 

debate sobre ser pop em Portugal que dará a tônica do capítulo seguinte. 

Canta B Fachada na faixa “Tradição”, do EP Viola Braguesa, lançado pela editora 

discográfica Flor Caveira com apoio da gravadora Merzbau em 2009, e transformada em 

vídeo por Tiago Pereira no mesmo ano: 

 

Nestes dias tive tempo p'ra pensar/ Se a tradição estará mesmo para 

acabar / E cheguei à conclusão fundamental / Que nesta história da 

canção tradicional / É bonita ouvi-la vir de alheia mão / Mas mais 

bonito ainda é vir do próprio coração / Se depois tem que resultar num 

bem comum / Isso não nos pode pôr problema algum / Que o 

colectivo que há em cada um de nós / Não tem, porra, apenas uma 

voz/(...) Perguntei ao sangue a minha tradição/ E o sangue respondeu 

com esta canção (“Tradição”, B Fachada, do EP Viola braguesa) 

 

  Naquilo que acabou se transformando no videoclipe da canção, Fachada aparece 

executando “Tradição” em diversos momentos durante o Festival Andanças, evento anual 

organizado pela já citada Pédexumbo que congrega artistas portugueses e internacionais 

inseridos no contexto da world music. Faz parte da política do Andanças não serem aceitos 

patrocínios de empresas privadas e os músicos não receberem nenhum tipo de cachê, dando 

conta de uma suposta ideia de “comunidade orgânica” que atravessa, não sem uma boa dose 

de contradição, o discurso do mercado de world music. “O Andanças parecia desdobrar-se de 

hora a hora em motivos para que aquela canção se fizesse. Sessões de djambé às 6 da manhã , 

com um gajo a tentar dormir. Uma tenda cheia de gente de braços ao ar com a música de 

fusão dos Olivetree quando, ao lado, estava um grupo de gaitas galegas a tocar para ninguém” 

(apud LOPES, M., 2009a, p. 21). Em outros eventos de porte na qual a música dita tradicional 

se faz presente, como a Festa do Avante, organizada anualmente pelo Partido Comunista 

Português num terreno na Margem Sul do Tejo, os palcos e tendas dedicados aos grupos de 

recriação que vêm do interior também tendem a ser obscurecidos por determinados quadros 

de modernidade próximos do universo da world music. O que a canção de Fachada de alguma 
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forma parece querer dizer é que a tradição, além de mutável, não é “exotismo urbano” 

circunscrito aos domínios das “músicas do mundo”. Ainda segundo Fachada, 

 

é um vício do século XX e XXI achar que nos últimos seiscentos anos o mundo 

esteve sempre igual e que agora é que isto está a mudar, ou seja, que as 

circunstâncias que permitiram à tradição formar-se deixaram de existir. A tradição e 

o conhecimento comunitário são inatos e não desaparecem por haver um TGV a 

ligar Lisboa ao Porto (apud LOPES, M., 2009a, p. 21),   

 

e não fosse pelo “inatos” da última frase – a tradição musical é qualquer coisa, menos da 

ordem da essência, de algo que já nasce com o indivíduo – quase poderíamos concordar com 

o neo-trovador em gênero, número e grau. 

B Fachada talvez seja, atualmente, o mediador mais legitimado a efetuar esta síntese 

entre o tradicional e o moderno na música portuguesa contemporânea. Sua extensa e intensa 

produção discográfica compreende seis EPs e três CDs, quase sempre lançados seguindo uma 

dinâmica de “discos de verão” e “discos de inverno”. 

Direciona-se a um nicho de consumo muito específico, de 

perfil intelectualizado e representado, na mídia lusa, pelo 

suplemento Ípsilon do jornal Público, cujos críticos são 

grandes entusiastas do trabalho de Fachada, considerando o 

neo-trovador alguém que confere ao “português musicado uma 

ressonância única, feita de soluções e cenários inesperados, de 

um convívio fluido entre erudição e linguagem de rua” 

(LOPES, M., 2009c, p. 14) . Nas canções, percebem-se ecos 

de Caetano Veloso e João Gilberto, amparando letras sinuosas, 

com amplo recurso a jogos de palavras e referências tanto à “alta” quanto à “baixa” cultura. 

Se nos primeiros álbuns a presença de instrumentos tradicionais como a viola braguesa se 

fazia mais forte, os discos mais recentes – como parece ser o caso do EP Há festa na moradia 

(julho de 2010) e do longa-duração B Fachada é para meninos (dezembro de 2010) –  

sinalizam uma aproximação com o universo do jazz e da bossa nova. 

Mas talvez seja o grupo Diabo na Cruz aquele que melhor sintetize, para uma 

audiência massiva, a proposta de fusão entre “formas tradicionais” e “quadros de 

modernidade” característica dos lançamentos da editora discográfica FlorCaveira, que 

regressará a esta tese no capítulo seguinte. O EP Dona Ligeirinha (2009) já fornecia algumas 

Fig. 6 Capa do EP Dona 

Ligeirinha (FlorCaveira, 2009). 

Coleção particular. 
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pistas nesse sentido: a começar pela faixa-título, uma espécie de vira encompassado por 

guitarras, passando pela capa, uma fotografia em tons de sépia e de cunho etnográfico na qual 

se vê três jovens moças com trajes típicos do Minho em plena lida camponesa. Saudado pela 

Time Out Lisboa como “a coisa mais fascinante que por cá já se escutou desde o projeto 

Humanos”, o som do Diabo na Cruz é definido a partir do cruzamento de referências 

múltiplas, “Fausto on acid, Algarve meets Brooklyn, (...) uma joint venture entre o Rancho 

Folclórico de Aljezur e os Franz Ferdinand” (TAVARES, 2009, p. 56).  

Já no longa duração de estreia do grupo, não acidentalmente intitulado Virou!, todo o 

encarte do CD é pontuado por referências a personagens “típicos” que habitam o álbum: Dona 

Ligeirinha, o Shõ Gonçalves, D. Fuas Roupinho, a Dona Isilda, o “tal Antunes”, a Lebre, o 

Diabo, as beatas, o fidalgo Roedor, e por aí afora. De mãos 

dadas com tais imagens de tradição, por fim, a provocadora 

capa sugere a intromissão da modernidade ao ostentar o 

desenho de uma quase típica rapariga minhota (não fosse 

pelos óculos escuros) que, durante o característico movimento 

do vira, acaba por levantar a saia mais do que o permitido e 

nos revela um detalhe de sua roupa íntima. No trabalho do 

Diabo na Cruz, a ideia de irreverência acaba por significar 

não apenas a ausência de reverência como também a adoção 

de uma postura irônica e bem-humorada da tradição, como 

fica patente no videoclipe de “Dona Ligeirinha”, em que um vira minhoto é encenado tendo 

ao fundo um conjunto habitacional do subúrbio de Lisboa. 

Muito sobre a revisitação contemporânea do fado e da tradição popular rural fica por 

ser dito e explorado, na medida em que esta tese em nenhum momento se propôs a investigar 

de forma exaustiva tais universos. Desde o princípio, interessou-me explorar a interseção 

destas gramáticas com outros formatos, sobretudo sua apropriação pelo discurso pop, massivo 

e midiático. Que tensões e valores estão embutidos no discurso de um músico como Tiago 

Guillul, sobre o qual falarei no capítulo seguinte, ao vaticinar “que se dane o rock and roll, 

isto é folclore”, no refrão de uma de suas canções? Ou do grupo Deolinda, ao afirmar, pela 

boca de sua personagem imigrante, que “no Brasil, casa de fado não seria mole assim”? O que 

nos é possível inferir a partir disso, senão o reconhecimento de que a suposta pureza dos 

formatos tende a ser colocada em xeque pela via da fusão, da mistura e dos hibridismos? 

Fig. 7 Capa do CD Virou! 

(FlorCaveira, 2009). Coleção 

particular.  
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Este capítulo, em alguma medida, deu conta de dois universos musicais nos quais a 

noção de portugalidade não apenas é muito forte como aparenta emanar de dentro (do interior 

– do país, da alma?) para fora. No capítulo seguinte, inverto o sentido do fluxo. Ao discorrer 

sobre o “ser pop em Portugal”, dedico-me ao mapeamento das matrizes no âmbito do 

pop/rock anglófono que, ao virem de fora para dentro, fomentaram inúmeras discussões sobre 

identidade nacional, pertencimento e comunidade.    



 

 

 

 

 

 

3 RECONFIGURAÇÕES DO MODERNO: radiografia do universo pop/rock português 

às portas do novo milênio  

 

Ventava forte nos arredores da Praça Primeiro de Maio, no distrito do Seixal, margem 

sul de Lisboa. O Sol sumia no horizonte anunciando a chegada de uma noite fria na 

antevéspera das comemorações locais pelos 35 anos da Revolução dos Cravos. Os distritos da 

Margem Sul, tradicionais redutos do movimento sindicalista de esquerda, não poderiam 

desperdiçar a oportunidade de celebrar o 25 de abril “em grande”, como se diz por aquelas 

paragens, e a Câmara Municipal do Seixal, de olho no pleito eleitoral que se aproximava, não 

fez por menos: programou um espetáculo público e gratuito que reuniria a potência percussiva 

do Grupo Tocá Rufar, a guinada folk da ex-vocalista do Madredeus, Teresa Salgueiro, e um 

concerto da mais longeva banda de rock portuguesa, que à ocasião comemorava três décadas 

de estrada – o Xutos & Pontapés.  

As performances do Tocá Rufar e de Teresa Salgueiro, pontuadas por discursos da 

autarquia local, com direito a fogos de artifício e cravos atirados à plateia, embora tenham 

atraído a atenção de alguns passantes, ainda encontraram a Praça Primeiro de Maio 

relativamente vazia. A diversidade do público presente chama a minha atenção: do meu lado 

direito, uma daquelas viúvas portuguesas típicas consoante o senso comum, trajada de negro 

dos pés à cabeça; à frente, bem próximo à grade, um menino que decerto não tinha mais do 

que cinco anos, de cabelo repicado e repleto de gel, vestindo uma camiseta preta com o 

tradicional “X” vermelho estilizado que representa os Xutos & Pontapés. 

Alguns amigos lisboetas haviam me repreendido duramente quando mencionei que 

pretendia deslocar-me até o Seixal para ver o Xutos. “Aquilo é anacrônico, pá. Estão há vinte 

anos a fazer a mesma música, mais ou menos como aquela banda que vocês têm lá, os 

Paralamas do Sucesso”. Trinta anos de carreira, a fama de “maior banda rock and roll de 

Portugal”, uma admirável base de fãs de todas as idades e, como se não bastasse, um dos 
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poucos, senão o único, grupo musical português não vinculado ao fado ou ao folclore 

reconhecido no Brasil: desperdiçar a oportunidade não era uma opção. 

Quando as luzes se apagam e o Xutos sobe no palco, o que se vê são ondas de 

entusiasmo refluindo por sobre a audiência. Da canção mais antiga à mais recente (e na 

ocasião o grupo havia acabado de lançar um novo álbum homônimo, cuja canção “Sem eira 

nem beira”, repleta de referências a um tal “Senhor Engenheiro”, andava despertando 

polêmica pelas supostas críticas que dirigia ao então Primeiro Ministro socialista português – 

e engenheiro – José Sócrates), todas eram entoadas do princípio ao fim pela audiência em 

coro. Braços cruzados sobre a cabeça em forma de “X” eram a senha que sinalizava a 

consagração da banda nos braços do público da Praça Primeiro de Maio. A apresentação dura 

quase três horas. Alguns meses depois, em 26 de setembro, o Xutos & Pontapés faria um 

monumental concerto no Estádio do Belenenses, para celebrar oficialmente a terceira década 

de vida.  

A trajetória midiática dos Xutos & Pontapés, longe de representar metonimicamente 

todo o pop/rock feito em Portugal, revela-se significativa por uma série de aspectos: pela 

longevidade do projeto, pela capacidade de mobilização da audiência, pelo uso estratégico da 

– por vezes – incipiente infraestrutura de mídia massiva portuguesa. Goste-se ou não do som 

do grupo, algo que sequer está em pauta aqui, o Xutos & Pontapés constitui um fenômeno 

incontornável em qualquer investigação sobre a indústria fonográfica lusa e as dinâmicas de 

produção, circulação e consumo de música popular massiva Além-Mar.  

O capítulo que aqui se inicia se encontra estruturado em torno da seguinte questão: 

afinal, o que é fazer pop/rock em Portugal hoje? Que o nosso ponto de partida não nos 

engane: não é como se todo o pop português contemporâneo pudesse ser medido pelo mesmo 

referencial dos Xutos ou se limitasse à estética e ao discurso do grupo de Tim, Zé Pedro & 

cia. No entanto, algumas das questões que atravessam as percepções hegemônicas sobre o 

conjunto nos permitem, a título de linha estruturante, traçar não apenas um panorama 

histórico dos gêneros musicais populares massivos e midiáticos no âmbito pop/rock em 

Portugal como também discorrer sobre o fragmentado e difuso cenário contemporâneo, 

objetivo maior desta tese. Por exemplo, a problemática da longevidade: no caso do Xutos, ela 

é, muitas vezes, usada contra o conjunto, no sentido de destacar os elementos anacrônicos da 

estética da banda; no caso de bandas possuidoras de propostas menos declaradamente 

comerciais, como os bragueses do Mão Morta, a longevidade é percebida como valor 

positivo, posto que tradutora de autonomia criativa e constante reinvenção; por fim, no que se 

aplica às bandas que despontam no cenário midiático luso, lançam um par de álbuns e depois 
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se desfazem, como foi o caso do Toranja, a expectativa de longevidade é no mais das vezes 

interpelada a partir do preciso momento em que o grupo cessa de existir, servindo de 

evidência ao discurso – essencialista – consagrado pelo senso comum de que “em Portugal, é 

sempre assim”. Cada exemplo supramencionado dá conta de uma contradição que perpassa o 

discurso pop/rock: a tensão entre o efêmero e o duradouro, o “autêntico” e o “vendido”, o 

“comercial” e o “alternativo”, o burn out e o fade away
61

. 

É próprio do momento contemporâneo que as fronteiras pareçam cada vez mais 

porosas, e isto talvez também se aplique aos modos pelos quais percebemos as – outrora 

supostamente nítidas – diferenças entre os gêneros musicais. Não é que isto tenha se 

processado da noite para o dia, e um esforço retrospectivo decerto nos revele que as trajetórias 

de bandas como Beatles e U2, e artistas como David Bowie, já tenham articulado este tipo de 

tensão (MONTEIRO, 2006). O fato é que hoje, muito provavelmente, e mais do que nunca em 

cinco décadas de música massiva e midiática, faça menos sentido do que tenha feito um dia 

defender a incomunicabilidade entre os universos do pop e do rock a partir de um discurso 

sobre a essência de ambos os gêneros, na medida em que tanto nomes vinculados ao pop 

passam a recorrer a elementos antes vinculados ao universo do rock, quanto o inverso. Daí a 

utilização de um termo como pop-rock se revelar problemática, posto que daria conta de uma 

suposta “dissolução” dos verdadeiros valores da Ideologia do Rock a partir de sua 

contaminação por elementos pop (é em referência a artistas que, nos anos 70, se propuseram a 

cruzar esta fronteira – Elton John, Billy Joel e congêneres – que a expressão passou a ser 

utilizada, quase sempre a partir de um viés pejorativo quando invocada por críticos ou fãs 

mais alinhados com o discurso do rock). Opto, assim, pela noção de pop/rock como forma de 

sublinhar os deslizamentos de um termo sobre o outro, bem como suas eventuais 

superposições e as tensões que decorrem deste processo. 

Isto posto, e tendo em vista que, no caso português, as reflexões acadêmicas e 

jornalísticas no âmbito do pop/rock configuram-se como bastante recentes e incipientes, cabe 

questionar se e em que medida os pares de oposição binária que Hesmondalgh (1998) concebe 

a propósito do pop anglófono ainda se revelam pertinentes. Autenticidade/artificialismo, 

independência/cooptação, comunidade/massa, grandes gravadoras/pequenos selos continuam 

estruturando o discurso valorativo de produtores, críticos, músicos e fãs que atuaram e atuam 

no âmbito da música pop em Portugal desde a década de 50 e até os dias de hoje? Minha 
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 Referência à canção “My my hey hey (in the black)”, de Neil Young, cujos versos “It‟s better to burn out/than 

to fade away/Rock and roll is here to stay” (em tradução livre: “É melhor incendiar do que consumir-se 

lentamente/ O rock and roll está aqui para ficar”)  sintetizam boa parte dos pares de oposições binárias que 

Hesmondalgh (1998, p. 297-322) associa ao discurso da Ideologia do Rock.  
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hipótese é que a seminal proposta de Hesmondalgh pode continuar a fornecer um ponto de 

partida válido, sobretudo quando o foco recai sobre universos pop/rock de sistematização 

recente, desde que os tais pares de oposição sejam pensados não em sua possível dimensão 

maniqueísta (ou um ou outro), mas sim no que eles comportam de dialógico (um e outro, com 

todas os consensos e conflitos que esta articulação implica). E se, conforme vimos no capítulo 

anterior, o discurso tradicional possui um peso considerável na configuração da identidade 

musical portuguesa ao longo da segunda metade do século XX, contudo, acredito que seja 

possível adicionar ao esquema de Hesmondalgh um quinto par, aquele composto pelas formas 

tradicionais e pelos quadros de modernidade que estruturam esta tese.  

A fim de melhor cumprir o percurso proposto, divido este capítulo em três grandes 

blocos, cada um comportando suas respectivas subdivisões. O primeiro, de tom mais teórico-

conceitual, debate-se com as inúmeras classificações e rótulos existentes em Portugal no 

sentido de categorizar (e qualificar) aquilo que, num contexto anglófono, nomearíamos de 

popular music. Tal discussão é fundamental, até como forma de delimitar uma espécie de 

recorte para os objetos que serão discutidos no decorrer do capítulo. A abordagem teórico-

conceitual será acompanhada de uma breve historicização do universo pop em Portugal, de 

meados dos anos 50 até finais dos anos 70, quando determinadas alterações no cenário social, 

político e econômico justificam a demarcação de um momento à parte. 

O segundo bloco, por sua vez, investiga dois momentos capitais da consolidação de um 

imaginário pop/rock em Portugal: a década de 80, época do chamado boom do rock 

português; e os anos 90, marcados por uma mudança de paradigma em relação ao decênio 

anterior, cuja visibilidade midiática das bandas que se expressam em língua inglesa talvez seja 

o dado mais marcante.  

O terceiro e mais extenso bloco se detém na complexidade do cenário contemporâneo, 

caracterizado pela diversidade de propostas estéticas e por uma fragmentação dos circuitos de 

produção e consumo de música. A ênfase, nesta seção, recairá sobre o par formas 

tradicionais/quadros de modernidade, a meu ver fundamental para se compreender o atual 

cenário pop português, embora aqui abordados segundo uma perspectiva abertamente 

controversa e que se posiciona contra a tendência ortodoxa dominante. Esta tende a associar 

“tradição” única e exclusivamente com o âmbito da música folk e dos formatos derivados das 

culturas de cariz rural, e “modernidade” com a apropriação de formatos e matrizes anglófonos 

circunscritos ao universo da popular music. Ao contrário, meu esforço será no sentido de 

demonstrar, por um lado, como mesmo os formatos “modernos” podem  articular e interpelar 

um certo discurso de inspiração “tradicional” como forma de legitimar determinadas 
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iniciativas, e em segundo lugar, como as matrizes “tradicionais” podem ser atravessadas e 

apropriadas segundo um impulso de “atualização” ou “modernização”.     

 

3.1 Ser pop ou ligeiro, eis a questão 

 

Muito já foi dito a respeito das dificuldades enfrentadas pelos pioneiros nos estudos 

em música popular massiva e midiática aqui no Brasil em virtude da relativa inexistência de 

bibliografia nacional em torno do assunto, o que obrigava tais pesquisadores a basearem suas 

investigações no vasto referencial teórico disponível em língua inglesa
62

. Os impasses 

decorrentes desta (falta de) opção têm menos a ver com uma vaga e falsa ideia de submissão 

aos valores intelectuais vindos “do estrangeiro” e mais às incompatibilidades que se 

verificavam quando dois universos socioculturais tão distintos se viam superpostos. 

Recorriam-se a estudos sobre Elvis Presley para fundamentar análises em torno da nossa 

Jovem Guarda; a Beatlemania virava paradigma para as pesquisas nacionais sobre o 

fenômeno da idolatria; quando a temática tangenciava objetos considerados propriamente 

brasileiros, como o samba, ou eram forçadas aproximações com universos como o do blues, 

ou buscavam-se autores locais que, desconfiados do poder homogeneizante e massificador das 

indústrias culturais, terminavam por defender uma ideia de samba anterior à intervenção das 

indústrias fonográficas, o que inviariavelmente fazia o samba de hoje parecer uma 

degeneração comercialista do “verdadeiro” samba dos primórdios
63

.  

Um outro problema estava relacionado à questão lingüística. Palavras são o que elas 

significam, e por vezes elas significam coisas diferentes em lugares distintos. Quando autores 

como Simon Frith (1996), Keith Negus (1996) e o próprio Hesmondalgh (1998) falam em 

popular music, eles estão se referindo a um campo semântico consideravelmente distinto 

daquele que, no Brasil, compreende a noção de “música popular”, aqui mais próximo daquilo 
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 Sobre os óbices do pioneirismo, ver Janotti Jr. (2003) e Freire Filho & Janotti Jr. (2006). Ainda neste tópico, 

não deixa de ser gratificante constatar a rapidez com que o cenário se modificou, e se em 2005 (quando concluí a 

minha dissertação de mestrado, sobre os discursos e as práticas dos fãs da banda brasiliense Legião Urbana) a 

fração mais expressiva do referencial bibliográfico ainda consistia em publicações anglófonas, nos dias que 

correm a reflexão sobre mídia e música no Brasil não apenas criou um circuito próprio de eventos e grupos de 

discussão como também adquiriu um perfil ao meu ver bastante particular. Neste sentido, a coletânea Dez anos a 

mil – mídia e música popular massiva em tempos de internet (JANOTTI JR.; LIMA; PIRES, 2011) me parece 

paradigmática deste percurso, a começar pelo significativo título.  
63

 A obra do pesquisador e crítico musical José Ramos Tinhorão é bastante representativa deste aspecto. O leitor 

pode ter uma amostra desta perspectiva antagônica em relação à música massiva comparando a primeira e a 

segunda metades do livro Cultura popular: temas e questões (2008). Enquanto na primeira o autor baseia-se em 

vastas fontes documentais e consistente pesquisa histórica para cartografar a música popular brasileira pré-

Indústria Cultural, a segunda é composta por pensatas pouco ou nada embasadas nas quais Tinhorão expõe todo 

o seu desprezo pelos formatos midiáticos e massivos. 
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que, na matriz anglófona, corresponde às sonoridades folk. Depois, categorias como a de 

Música Popular Brasileira /MPB vieram a complexificar ainda mais os usos da palavra 

popular
64

, que para os autores de língua inglesa continua, majoritariamente, se referindo ao 

âmbito da música produzida, difundida e consumida por intermédio dos meios de 

comunicação massivos, das indústrias fonográficas e outros suportes midiáticos.  

Para complicar ainda mais o cenário, eis que surge o conceito de pop music como algo 

para além da simples contração de popular music. Se adotarmos a definição de popular music 

exposta no final do parágrafo anterior, então virtualmente todo e qualquer conteúdo musical 

produzido sob estas condições da década de 1930 em diante poderia ser classificado como tal. 

O pop de pop music, por sua vez, corresponderia a um recorte genérico dentro do vasto 

universo da popular music, referindo-se a determinadas sonoridades produzidas no bojo das 

indústrias fonográficas com vistas à circulação e ao consumo em larga escala. Tal acepção de 

pop é perigosa de ser utilizada como categoria teórica sem o devido tensionamento crítico, 

pois muitas vezes o supracitado rótulo é empregado, pela imprensa, pelos fãs ou pelos 

próprios músicos, como marca de distinção mais ideológico-semântica (no que tange às 

convenções de execução e performance, ou às condições de reconhecimento, por exemplo) do 

que propriamente técnico-musicológica.  

Em regra, o pop-como-gênero não existe em termos absolutos (nenhum gênero talvez 

exista, mas o que acontece com o pop me parece mais complexo): o pop se apresenta, no mais 

das vezes, como o Outro de gêneros diversos e mais legitimados como o rock, o jazz e a 

música eletrônica. Sendo o gênero musical, fundamentalmente, um modo de orientação da 

música para o mercado, caberia ao pop, segundo esta perspectiva do senso comum, “suavizar” 

determinados formatos, tornando-os mais acessíveis ao consumidor massivo: expressões 

como pop-rock ou electro-pop dariam conta de uma música que, supostamente esvaziada de 

seus componentes mais radicais ou extremos, poderia ser desfrutada de maneira 

descompromissada por uma audiência vasta. Na prática, as distinções são mais complexas e 

dependem sobremaneira do lugar de fala de quem emite o julgamento: para um fã de heavy 

metal, a banda irlandesa U2 poderia sem o menor esforço ser alocada na prateleira do pop-

rock; já o fã de samba ou bossa nova tenderia a rotular o U2 e o Iron Maiden como rock (em 

condições ideais de temperatura e pressão, vale ressaltar – ou seja, algo que não existe no 

mundo social).   
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 Sobre as contradições do popular no que diz respeito à construção do conceito de Música Popular Portuguesa, 

ver o capítulo 2. 
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Como em Portugal os estudos no âmbito da popular music só começam a obter alguma 

visibilidade na virada para os anos 2000, a tarefa de mapear os diversos modos pelos quais a 

música é classificada e rotulada por críticos, músicos e fãs d‟Além-Mar se converte numa 

missão bastante árida. Com o perdão do trocadilho, apenas na última década a palavra pop 

popularizou-se a ponto de entrar no vocabulário de críticos e investigadores responsáveis por 

aproximar Portugal do aporte teórico e bibliográfico em língua inglesa sobre a popular music 

(NUNES, 2004).  

Avento algumas hipóteses que, se não o explicam de todo, pelo menos nos ajudam a 

entender o porquê deste atraso. O primeiro é de ordem histórica: em boa parte dos contextos 

nacionais nos quais se verificou a sedimentação de uma cultura pop, o aparecimento desta 

última esteve indissociavelmente ligado à consolidação de uma sociedade de consumo e de 

uma infraestrutura de mídia massiva capaz de promover a circulação destes conteúdos. Em 

Portugal, durante boa parte do século XX sob a vigência de um regime autoritário que 

exaltava as virtudes do isolacionismo cultural, apenas a partir da segunda metade dos anos 70 

é que se verifica uma abertura gradual do país em relação aos formatos transnacionais do pop.  

Não que antes disso Portugal fosse um país completamente desmidiatizado. Muito 

pelo contrário, a política cultural do Estado Novo de Salazar encontrou diversas formas de 

espraiar sua atuação pelos rudimentares canais de mídia em vigência no país àquela época. 

Infelizmente, pouco ou quase nada se sabe sobre o pop à portuguesa antes do 25 de abril, em 

parte porque o processo de reescritura da história social lusa posterior à Revolução dos 

Cravos lançou boa parte destas manifestações numa incômoda área de sombra, como se trazê-

las à tona com fins de investigação acadêmica fosse abrir uma perigossísima Caixa de 

Pandora que reconduziria o Salazarismo novamente ao poder. Do cinema produzido no 

decorrer deste período, por exemplo, parecem ter restado à posteridade apenas as célebres 

“comédias à portuguesa” das décadas de 40 e 50, que embora nunca tenham sido consideradas 

peças declaradas de propaganda do regime, inegavelmente transmitiam em suas entrelinhas 

alguns dos pressupostos-base da “política do espírito” de Salazar, como a honradez na 

pobreza. Me parece redutor, contudo, enxergá-las apenas sob esse viés: um filme como O 

Costa do Castelo (Arthur Duarte, 1943), ao exaltar as benesses de um casamento arranjado 

por razões financeiras, não deixa de apontar (de maneira velada, é verdade) as contradições  

dos valores morais da mesma classe média que sustentava o regime de Salazar
65

.  
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 Hoje, as “comédias à portuguesa” dos anos 40, da mesma forma que o teatro de revista e, no âmbito da 

música, o yé-yé dos anos 60, atravessam um período de forte revisionismo, ao ponto de um cineasta vinculado ao 

movimento do Novo Cinema Português dos anos 70, como António Pedro-Vasconcellos, assumir influências de 
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Quando os universos do cinema e da música se cruzam, entretanto, as lacunas 

começam a surgir. Sabe-se que Amália Rodrigues, para além de sua carreira como fadista, 

estrelou diversas produções cinematográficas, o que fazia dela uma figura inscrita nas 

coordenadas do pop muito antes do termo ser legitimado em Portugal. As biografias de 

Amália, contudo, passam ao largo das incursões cinematográficas da cantora, como estas se 

representassem desvios em sua trajetória de fadista. Menos ainda se sabe a respeito dos êxitos 

cinematográficos do cantor António Calvário, que entre 1964 e 1970 estrelou pelo menos 

quatro longas-metragens de comprovado êxito de bilheteria em Portugal: Uma hora de amor, 

Rapazes de táxis, Sarilhos de fraldas e O amor desceu em pára-quedas, alguns deles em 

parceria com a também cantora Madalena Iglésias.  

Calvário e Iglésias são representantes de uma vertente musical que, em tempos pré-

pop, foi nomeada de música ligeira, conceito dos mais escorregadios a surgir na reduzida 

bibliografia portuguesa sobre o tema (BARRETO, 1997; CORREIA, M., 1984). A princípio, 

a expressão daria conta daquilo que, em inglês, é abarcado pelo rótulo de popular music, 

embora a própria noção de “ligeireza” implique, em português, a existência de um aspecto 

descartável ou efêmero. Também pode se referir a repertórios heterogêneos como o tango, o 

foxtrot, o one step, operetas, burlescas e zarzuelas, centrais em atividades de lazer de 

populações urbanas e presente em espaços como salões, cafés, cassinos e nightclubs. 

Posteriormente, aquando das primeiras transmissões radiofônicas em Portugal, o formato se 

consagra no âmbito dos programas de variedades que contavam com a presença de orquestras 

regidas por maestros, bem como no circuito dos teatros de revista (MOREIRA; CIDRA; 

CASTELO-BRANCO, 2010, p. 872-875).  

Tanto num caso quanto noutro, percebe-se que a música ligeira transita por circuitos 

pouco legitimados, justamente em virtude de seu apelo midiático e popular – não o popular do 

folclore rural, mas o popular da classe média-baixa urbana, que prestigia certames como o 

Festival RTP da Canção, evento responsável por escolher o representante português no evento 

anual da Eurovisão
66

.  

Muitos dos artistas vinculados ao domínio da música ligeira possuíam interfaces com 

outro formato pouco legitimado, visto que diretamente ligado à política-cultural do Estado 

Novo: o nacional-cançonetismo, já abordado no primeiro capítulo desta tese. Sua maior 

                                                                                                                                                                                     
filmes como O pátio das cantigas, estrelado por Vasco Santana em 1942, em seu A bela e o paparazzo, de 2010 

(ANDRADE, 2009, 2010; SALVADO, 2010). 
66

 A primeira edição do supracitado Festival, aliás, foi vencida justamente por António Calvário, em 1964, com a 

música “Oração”. Também constam como vencedores do concurso a já mencionada Madalena Iglésias, Simone 

de Oliveira, Carlos Mendes, Eduardo Nascimento, dentre outros. 
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particularidade em relação à música ligeira lato sensu seria a maior proximidade deste último 

com certas matrizes musicais tradicionais ou rurais, devidamente processadas conforme as 

convenções de performance e execução da música urbana ligeira. Esta interface, por sua vez, 

parecia favorecer a adoção de uma temática evocativa e por vezes nostálgica do ambiente das 

aldeias e do interior do país, de modo geral. Não à toa, tornou-se um dos formatos mais 

exportáveis da música portuguesa do período, tendo como público primário as comunidades 

emigrantes residentes no Brasil, na França e no Canadá. Os nomes mais expressivos 

vinculados ao NC são os de Tony de Matos, Rodrigo, Fernando Farinha, Francisco José e 

Cidália Meireles. Tanto o nacional-cançonetismo quanto a música ligeira dependiam de um 

circuito midiático que ia de espetáculos de revista a programas de rádio e televisão – e isto, 

vale lembrar, num momento em que Portugal possuía apenas uma emissora de TV e quatro de 

rádio – como Os companheiros da alegria, O comboio das seis e meia, As vozes de Portugal, 

Discorama e Melodias de sempre
67

 (MOREIRA; CIDRA; CASTELO-BRANCO, 2010, p. 

872-875).   

Num contexto sociocultural em que, como vimos, fado e folclore são classificados 

como formatos à parte do universo musical massivo, e no qual o escaninho da “música 

ligeira” terminava por abarcar tudo aquilo que fizesse uso do meios de comunicação de massa 

para se difundir junto ao público, quando as sonoridades pop/rock desembarcam em Portugal, 

por volta da década de 1960, faltam referenciais de julgamento que concebam tais 

manifestações naquilo que elas possuem de específico, e não a partir dos mesmos prismas que 

eram utlizados para se perceber o nacional-cançonetismo. Ao mesmo tempo, o apelo jovem 

do pop/rock e seu caráter “importado” do estrangeiro tornavam-no pouco atraente tanto para o 

regime de Salazar, mais afeito à organicidade essencialista manifesta na tradição rural, quanto 

para seus opositores, que viam no pop/rock mais um sinal de subserviência portuguesa a tudo 

aquilo que vinha “de fora”.  

O 25 de abril, longe de reverter este cenário, apenas aprofundou a invisibilidade de tais 

formatos, uma vez que a abertura política acabou por favorecer, num primeiro momento, os 

cantores de intervenção e a Geração dos Trovadores. Como conseqüência deste entrelugar 

ocupado pelo pop/rock em Portugal, foram necessários pelo menos duas décadas para que a 

relevância sociocultural do gênero fosse levada em conta. Não à toa, a primeira publicação 

digna de nota a abordar o fenômeno rock em Portugal data do início dos anos 80, quando 

tanto os ventos de abril quanto a guinada conservadora de 1975 já se encontravam 
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 A propósito, a expressão “melodias de sempre” acabou por se converter numa espécie de sinônimo deste 

formato musical, nomeando diversas coletâneas à época muito populares no Brasil. 
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devidamente apaziguados. A obra em questão, intitulada A arte eléctrica de ser português – 

25 anos de rock’n Portugal (DUARTE, A.A., 1984), funciona como um excelente 

contraponto para aqueles que acreditam, seguindo o senso comum posteriormente difundido, 

de que o rock em Portugal surge apenas com o boom mercadológico do gênero no primeiro 

quarto dos anos 80. Embora o argumento de seu autor, o jornalista António A. Duarte, por 

vezes abrace de forma acrítica e ingênua o discurso segundo o qual haveria um potencial 

subversivo inerente ao fazer rock and roll, A arte eléctrica de ser português constitui um 

registro indispensável, escrito no calor dos acontecimentos, dos primórios do gênero n‟Além-

Mar. Em mais um exemplo do descaso com que Portugal trata seu patrimônio midiático, a 

obra hoje se encontra esgotada, sem previsão de reedição e sendo disputada por 

colecionadores nos alfarrábios lisboetas.  

A produção bibliográfica sobre o rock feito em Portugal continua restrita à seminal 

obra de António Duarte ou a iniciativas esparsas, de caráter biográfico, como os livros de Luis 

Maio (1989) sobre a banda GNR, de Manuela Gonzaga (2006) sobre António Variações ou o 

recente Assombro e descoberta (2011), de Nuno Martins, sobre o UHF. Embora eficientes 

dentro daquilo a que se propõem, falta a tais publicações uma abordagem panorâmica que 

conecte a banda ou artista em pauta a um contexto de atuação muito maior – algo que as 

críticas de Miguel Esteves Cardoso compiladas na coletânea Escrítica pop – um quarto da 

quarta década do rock (2003), ou pelo menos aquelas que abordam diretamente o fenômeno 

do boom do rock português, nos permitem entrever. A despeito da intenção de 

transversalidade, o livro Memórias do rock português, de Aristides Duarte (2006), peca pela 

estrutura episódica e pela falta de cuidado e critério com a revisão editorial, propondo-se a 

atuar como enciclopédia sem nunca sê-la de fato. As Memórias... de Duarte acabam valendo, 

contudo, pelo aspecto gráfico e pelas ilustrações, permitindo, por exemplo, que um 

pesquisador efetue um estudo comparativo entre as capas de disco do rock brasileiro e 

português dos anos 80. 

Neste sentido, mais vale debruçar-se sobre os quatro volumes da Enciclopédia da 

Música em Portugal no Século XX, lançada em 2010 e, até o momento, a publicação mais 

consistente sobre o universo musical massivo e midiático luso. Equilibrando informação 

factual e análise moderada, a obra se afirma como um marco incontornável nos estudos de 

popular music em Portugal por contemplar verbetes que vão desde os compositores eruditos e 

instrumentos tradicionais rurais até os artistas populares vulgarmente rotulados como pimba e 

os ídolos do pop/rock, sobre os quais muito pouco ou quase nada se falava. Como toda 
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Enciclopédia, portanto, deve ser usada como um atalho, um ponto de partida para 

investigações mais aprofundadas e menos generalistas.   

 

3.2 Experiências pioneiras na “arte elétrica de ser português” 

 

O rock “entra” em terrritório luso de maneira semelhante à que se verificou nos 

demais contextos não-anglófonos nos quais adquiriu representatividade a partir dos anos 60: 

pela via de estudantes oriundos de uma classe média abastada que dispunham de recursos 

financeiros para viajar até o exterior, onde adquiriam discos do gênero, e posteriormente 

formavam conjuntos em sua terra natal. Tudo isto, vale lembrar, num contexto econômico 

pouco favorável, em que o preço dos instrumentos musicais restringia consideravelmente as 

possibilidades dos aspirantes a roqueiros made in Portugal. 

Dada a origem universitária ou liceal de muitos dos pioneiros do gênero n‟Além-Mar, 

muitos dos primeiros grupos de yé yé
68

 portugueses autodenominavam-se Conjuntos 

Acadêmicos ou faziam questão de expressar sua vinculação a este universo, como foi o caso 

do Conjunto Académico João Paulo, Quinteto Académico e Conjunto Académico Orfeu. O 

repertório, inicialmente, consistia em versões do cancioneiro pop anglófono de grupos como 

Beatles, Rolling Stones e Shadows, sem que houvesse maior preocupação, por parte dos 

músicos, em apurar a prosódia em língua inglesa. E embora o rock já fizesse parte do cardápio 

das festas e bailes universitários em meados dos anos 50, coube a Zeca do Rock (nascido José 

das Dores) o título de primeiro português a gravar um EP do gênero, em 1961. 

É durante a década de 60 que a visibilidade do rock and roll português aumenta, 

sobretudo graças aos concursos organizados por Vasco Morgado e sediados no Teatro 

Monumental, em Lisboa. Ao mesmo tempo, o recrudescimento da Guerra Colonial forçou a 

dissolução de muitos conjuntos, cujos integrantes eram recrutados para combater na África. 

Dois grupos, entretanto, conseguem se destacar em meio aos tempos adversos: os Sheiks, do 

qual faziam parte Carlos Mendes e Paulo de Carvalho (cuja canção “E depois do adeus”, já 

em carreira solo, seria outra das senhas musicais para a Revolução de Abril de 1974) e o 

Quarteto 1111, liderado por José Cid, figura ímpar no panorama do pop português das últimas 

cinco décadas. Se os Sheiks, a despeito do domínio técnico consideravelmente superior a seus 

congêneres, ainda se prendiam à formula das versões em língua inglesa ou da releitura rock de 

clássicos cançonetista-ligeiros, como a popular “Coimbra (Abril em Portugal)”, coube ao 
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 Termo equivalente ao iê-iê-iê consagrado em terras brasileiras e todos, por sua vez, derivados do yeah yeah 

yeah que coroava o refrão de “She loves you” dos Beatles. 
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1111 introduzir uma ruptura que marcaria todo o debate posterior em torno da presença de 

determinadas marcas de portugalidade no rock. 

Conforme veremos mais adiante, a história do rock em Portugal guarda inúmera 

semelhanças com o que se verificou em outros contextos não-anglófonos e/ou periféricos, 

sobretudo no que diz respeito ao uso da língua e à incorporação de matrizes ou temáticas 

locais num estilo de música cuja hegemonia do eixo Inglaterra-Estados Unidos parece 

incontestável. No Brasil e em Portugal, de alguma forma aparentados neste sentido, percebe-

se como tal postura se reflete na relação entre fazer rock, cantar em português e introduzir 

elementos dotados de “cor local” no tema ou nos arranjos das 

canções, que pode ser menos ou mais tensa ou consensual 

dependendo do contexto histórico e social. Veja-se o caso 

brasileiro: o jornalista e crítico Arthur Dapieve considera que 

haveria uma especificidade no rock feito no Brasil durante os 

anos 80 que justificaria sua rotulação como Brock ou rock 

brasileiro. Manifestações anteriores no âmbito do rock, como 

a Jovem Guarda, o surto progressivo dos anos 70 ou 

fenômenos como Os Mutantes ou Secos & Molhados seriam 

consideradas iniciativas isoladas, desprovidas da suposta 

coesão ou organicidade que caracterizariam o som feito nos anos 80 como portador de uma 

determinada marca de identidade nacional (DAPIEVE, 1995). 

Considero tal perspectiva problemática por uma série de motivos: primeiro, porque se 

prende a uma ideia bastante redutora do que constituiria um discurso de identidade nacional. 

Embora o idioma, o repertório das formas tradicionais, determinados episódios da história 

política e cultural do país possam conferir (e, no mais das vezes, de fato confiram) à música 

uma espécie de vínculo com o território em que é produzida, a identidade não resume aos 

traços mais epidérmicos e supostamente originários que a constituem. O que me leva ao 

segundo ponto problemático do argumento: é provável que tais “traços originários” em 

verdade sequer existam, ou pelo menos não numa forma pura e imune à contágios diversos 

como muitas vezes se deseja acreditar – o que não impede que a existência de uma língua ou 

de uma história comuns possa ser interpelada, de acordo com os mais diversos interesses, no 

sentido de integrar um determinado discurso de identidade nacional. Terceiro, porque se 

considerarmos que todo artefato cultural é revelador do contexto social, político e econômico 

no qual foi produzido, mesmo uma banda brasileira ou portuguesa que se expresse em língua 

inglesa ou cante canções sobre guerreiros celtas estará se apropriando e traduzindo uma 

Fig. 8 Capa do EP Tears are 

coming, dos Sheiks 

(Parlophone/VC, 1966). On 

line. 
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matriz cultural que lhe é “externa” para um contexto de produção, circulação e recepção 

locais.  

“Na década de 60, os grupos, mesmo quando tentavam soar a Shadows, tinham 

qualquer coisa de diferente”, afirma Marco Oliveira (apud ABREU, 2009a, p. 35), tecladista 

d‟Os Tornados, banda do Porto que, no álbum Twist do Contrabando (de 2008), promove 

uma releitura contemporânea das sonoridades yé yé dos primórdios do rock em Portugal, 

acessíveis ao ouvinte do século XXI graças a compilações como Portuguese Nuggets (edição 

limitada em vinil, quatro volumes) e Portugal Deluxe (dois volumes), reunião de “música 

historicamente desconsiderada” cuja “vitalidade insuspeita” vem sendo legitimada por parte 

da geração atual (LOPES, M., 2009e, p. 24). 

 

São seis e parecem que saíram da capa de um single de 45 rotações dos anos 60. (...) 

Vestem fatos impecáveis, feitos à medida. (...) Tocam rock‟n‟roll à antiga, com surf, 

garage e ié-ié pelo meio. Pode parecer uma contradição, mas talvez não fosse 

possível Os Tornados existirem noutra década. Hoje há a RTP Memória, a internet e 

uma cultura que gosta de ir atrás do que veio antes (NOGUEIRA, 2009, p. 62). 

 

Para entender a inovação trazida pelo Quarteto 1111 quando do lançamento do EP A 

lenda d’el Rei D. Sebastião, de 1967, portanto, é preciso ter em vista que o cenário 

hegemônico do pop/rock feito em Portugal na altura era composto pelas bandas que 

decalcavam o modelo anglófono, tanto nas letras quanto na temática. Como o próprio título 

do EP do Quarteto sugere, a obra versa sobre o célebre episódio da história portuguesa em 

torno do desaparecimento, após a Batalha de Alcácer-Quibir, no Marrocos, do monarca D. 

Sebastião (“O Desejado”), que segundo a lenda retornaria a 

Portugal numa manhã de nevoeiro para reconduzir o Império à 

glória. A iniciativa do Quarteto 1111 interessa-me menos pelo 

fato de o grupo de José Cid e Tozé Brito ter, pela primeira 

vez, incorporado elementos da história ou tradição lusas numa 

canção de rock cantada em português – até porque as 

inúmeras versões yé-yé de “Coimbra”, em alguma medida, já 

promoviam esse cruzamento – e mais pelo esboroamento das 

fronteiras entre o “dentro” e o “fora”, bem como pelo 

questionamento do senso comum segundo o qual a gramática 

do rock seria incompatível com as matrizes musicais e 

culturais ibéricas. Em outras palavras, sua significância reside menos na superfície da 

iniciativa e mais nos sensos comum que ela tensiona. 

Fig. 9 Capa do CD “Twist 

do contrabando”, dos 

Tornados (Arthouse/VC, 

2009). Coleção particular. 
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Até porque Cid & companhia não se limitaram a exumar episódios e personagens da 

história portuguesa como D. Sebastião, Inês de Castro ou o “imaginário navegante” sobre o 

qual discorri no primeiro capítulo desta tese, fornecendo a falsa impressão de que o Quarteto 

1111 se inseria na linhagem de celebração mítica muito em voga na época do Salazarismo. De 

maneira velada, aproveitando as brechas na vigilância do Regime (que a despeito não levar o 

rock muito a sério, chegou a censurar o homônimo álbum de 1970 do Quarteto), e 

diferentemente do discurso mais direto e combativo da Geração dos Trovadores, o 1111 

abordou a temática da emigração e da Guerra Colonial, em canções como “Pigmentação”, 

“Domingo em Bidonville” e “Maria Negra”, além de ter gravado “As trovas do vento que 

passa”, música do Trovador Adriano Correia de Oliveira sobre versos do poeta (de esquerda) 

Manuel Alegre. 

O juízo hegemônico sobre a trajetória do Quarteto 1111, em sintonia com a tendência 

à esquerda da crítica cultural portuguesa no pós 25 de abril, costuma considerar as posteriores 

encarnações musicais de José Cid – caso do grupo Green Windows, do sucesso “No dia em 

que o rei fez anos” – como artística e socialmente irrelevantes. No entanto, ao meu ver Cid 

permanece como um nome fundamental para se perceber as dinâmicas de articulação entre 

formas tradicionais e quadros de modernidade no âmbito da música portuguesa do último 

quarto de século: tanto a expectativa de internacionalização materializada na fase final do 

Quarteto 1111 e na composição do “festivaleiro” grupo Green Windows, nos quais adota o 

canto em língua inglesa, quanto as primeiras experiências com sintetizadores, no âmbito de 

um certo rock sinfônico e progressivo em meados dos anos 70 (10000 anos depois entre 

Vênus e Marte, de 1978) manifestam o papel de Cid como mediador entre matrizes culturais e 

musicais locais e anglófonas (GIMBA, 2009b, p. 16). “Se Rick Rubin trabalhasse em 

Figs. 10, 11 e 12  Três encarnações musicais de José Cid: épico com o Quarteto 1111 (EP de A 

lenda de El-rei D. Sebastião, Columbia/EMI, 1967); “festivaleiro” com o Green Windows (EP de 

Twenty years, Decca/VC, 1973); e progressivo em carreira solo (LP 10000 anos depois entre Vénus e 

Marte, Orfeu/Arnaldo Trindade, 1978). Disponível em: < http://www.josecid.com/>. Acesso em: 11 

nov. 2011.  
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Portugal”, afirma o crítico da Blitz Rui Miguel Abreu (2009e, p. 93), “muito provavelmente já 

teria pegado em José Cid da mesma forma que pegou em Johnny Cash ou Neil Diamond. (...) 

É parte do tecido da nossa identidade”. Hoje percebido como uma figura algo anedótica e 

anacrônica, sobretudo graças à sua recente persona de compositor romântico, a ausência de 

estudos e investigações sobre José Cid me parece profundamente reveladora do desinteresse 

da academia lusa em relação à sua própria cultura midiática. 

Dizer que as bandas portuguesas dos anos 60 situavam-se num entrelugar em termos 

de público-alvo (nem as audiências do nacional-cançonetismo-ligeiro, nem a juventude 

universitária engajada no movimento dos Trovadores) não significa, portanto, que os 

representantes dos primórdios do rock made in Portugal fossem incapazes de articular um 

sentido de oposição do regime do Estado Novo, embora isso se desse num nível mais 

comportamental do que propriamente no que dizia respeito ao conteúdo das letras ou ao 

formato das canções. Nunca é demais reforçar o contexto sociocultural em que tais 

manifestações circulavam: circular de cabelos compridos pela Baixa pombalina ou gritar um 

aparentemente inofensivo yé (sinalizando a apropriação local de um repertório musical e 

cultural vindo “do estrangeiro”) podia constituir, para certos públicos, a única forma de 

contestação possível àquela altura dos acontecimentos. 

Vimos como o recrudescimento da Guerra Colonial pôs um ponto final na trajetória de 

muitas bandas do período. Embora o início da década de 70 ainda seja marcado pelos efeitos 

do conflito na África, a saída de Salazar da Presidência do Conselho de Ministros funcionou 

como um indicativo de que o Estado Novo talvez não resistisse por muito mais tempo sem seu 

principal líder e mentor. O substituto de Salazar, Marcelo Caetano, mais “brando” do que o 

antecessor apenas na aparência, não apenas manteve como também aumentou o efetivo militar 

português nas colônias africanas.  

Ao mesmo tempo, no horizonte cultural despontavam alguns sinais indicativos de uma 

futura abertura política, como a realização da primeira edição do Festival de Música de Vilar 

de Mouros, em 1971, nos arredores do Rio Coura (extremo norte de Portugal). Primeiro 

evento internacional de música sediado no país, numa época em que a prática dos festivais de 

verão começa a se disseminar pela Europa e pelos Estados Unidos no bojo do florescimento 

da cultura flower power, o Vilar de Mouros costuma ser saudado como o “Woodstock 

português” (ABREU, 2009b, p. 94), e não é preciso fazer muito esforço para se imaginar a 

repercussão de tal iniciativa no Portugal profundo dos “brandos costumes” defendidos pelo 

Estado Novo: jovens hippies, considerados excêntricos de acordo com o senso comum da 

época, afluindo em massa para o distrito de Caminha, em pleno verão minhoto (totalizando 
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aproximadamente trinta mil pessoas), para assistir às inéditas apresentações de Elton John, 

Manfred Mann, e dos “locais” Quarteto 1111, Objectivo, Psico, Pop Five Music Incorporated 

e Sindicato, de onde futuramente sairia o cantor e compositor Jorge Palma. Pode-se dizer que 

um outro tipo de revolução também estava acontecendo em Vilar de Mouros, e que as 

aproximações entre esta revolução e a que ocorreria menos de três anos depois não são de 

todo desautorizadas
69

. 

O 25 de abril promove uma segunda reorientação no âmbito do pop/rock português, 

tendo em vista que a suspensão da censura, o reestabelecimento das liberdades individuais e o 

regresso do exílio de muitos artistas opositores do Salazarismo criaram as condições 

favoráveis para que a Geração dos Trovadores assumisse um lugar de protagonismo no 

cenário midiático luso de então. Como conseqüência, o rock passa a ser visto com alguma 

desconfiança pela tendência ideológica hegemônica que norteou o Processo Revolucionário 

em Curso, para a qual o popular do rock não correspondia à ideia de popular que se desejava 

promover no momento. 

A lenta-porém-gradual abertura de Portugal às matrizes culturais oriundas do restante 

da Europa e do mundo ocidental em geral, bem como o início de um incipiente mercado de 

consumo para bens importados favorece a entrada, no país, das tendências dominantes no 

âmbito do rock, que em meados dos anos 70 dividia-se, grosso modo, entre a música de 

inspiração sinfônica e erudita dos grupos progressivos (como Yes, Genesis, King Crimson, 

Emerson, Lake & Palmer e afins, todos com passagens por Portugal) e o embrião do 

movimento punk from UK/US (de Sex Pistols, Clash, Ramones e congêneres). A 

receptividade do primeiro parece ter sido mais significativa em Portugal, pelo menos num 

primeiro momento, tendo em vista que a corrente progressiva inspirou a criação de diversas 

bandas divididas entre a dureza do blues/hard rock e o apelo dos longos solos instrumentais, 

como foi o caso das bandas Go Graal Blues Band (de onde sairia o futuro cantor pop 

romântico Paulo Gonzo), Perspectiva, Arte & Ofício, Tantra e do Petrus Castrus (cujo álbum 

Mestre, de 1973, permaneceu três meses sob censura graças ao teor contestatório dos poemas 

de Bocage, Ary dos Santos e Sophia de Mello Breyner adaptados pelo grupo ao formato 

rock).  
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 Sobre o evento, as leituras divergem consoante a orientação ideológica e a inserção no meio musical de quem 

vivencia o Festival. Cobrindo o Vilar de Mouros para o jornal vespertino A Capital, Carlos Cáceres Monteiro 

enfatiza que os hippies portugueses “não fumam marijuana, só bebem laranjada e têm o cuidado de trazerem 

fatos de banho muito decentes para tomarem banho no Rio Coura”. Já a “versão” de José Cid oferece uma outra 

perspectiva: “éramos todos muito pobrezinhos e por isso havia que dividir um cigarrinho de erva por muita 

gente. (...) Dormimos em tendas e no dia seguinte fomos todos tomar banho nus com as nossas respectivas 

companheiras” (apud ABREU, 2009b, p. 91). 
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O estilo progressivo costuma carregar o estigma de ser um subgênero alienado do 

rock, mais preocupado com a descrição escapista de mundos imaginários ou ancestrais e com 

demonstrações de virtuosismo técnico do que com a afirmação de uma postura política ou 

ideológica de oposição ao status quo; caberia ao punk, que desponta no cenário midiático 

mundial quando o primeiro começa a dar sinais de esgotamento, a função de devolver ao rock 

o ímpeto inconformista que supostamente teria alimentado o gênero em seus primórdios. Em 

reflexões anteriores a esta pesquisa (MONTEIRO, 2006), tive a oportunidade de discutir 

algumas das contradições que pautam o discurso da Ideologia do Rock, ao promover o anti-

comercialismo e a individualidade dos públicos, a despeito de ser uma música produzida 

segundo lógicas industriais e visando uma audiência massiva. Por isso, furto-me da obrigação 

de discorrer em maiores detalhes sobre o assunto, embora, para fins desta investigação, valha 

destacar que a oposição progressivo versus punk como metonímica deste sistema de 

oposições binárias é tão problemática quanto aquela que considera o punk pós-1977 menos 

autêntico do que o punk circa 1970 pelo fato de este último ainda não ter sido “contaminado” 

pela lógica da indústria fonográfica. 

Todo este preâmbulo para concluir que, antes de abraçar as generalizações, é preciso 

investigar as especificidades dos contextos locais. O fato de, em Portugal, certas 

particularidades decorrentes do longo fechamento do país em relação ao restante do mundo 

conviverem com o dado incontestável da presença da cultura portuguesa em diversas regiões 

do globo, em virtude do processo de dominação colonial, terminaram por favorecer a 

consolidação de uma dinâmica dentro/fora bastante peculiar e pontuada por diversos 

paradoxos. É como se, até a década de 80, formas tradicionais e quadros de modernidade no 

âmbito da música massiva portuguesa caminhassem de forma descompassada: quando o rock 

sinfônico chega em Portugal, no contexto anglófono ele já fazia parte da tradição a ser 

superada pelo “moderno” punk; no entanto, para o contexto sociocultural português, no qual 

há até bem pouco tempo montar uma banda de rock era tarefa inviável graças ao alto custo 

dos equipamentos, poder gravar um disco recorrendo a mais “moderna” tecnologia da época 

pode ter se configurado como uma atitude potencialmente transgressora –  mais até do que o 

do it yourself punk, cujo desembarque em Portugal coincide com o momento em que, lá fora, 

o gênero começa a ser alvo de críticas pela sua adesão aos valores comercialistas da indústria. 

Há um outro dado que precisa ser acrescentado ao esquema, e este diz respeito às 

conseqüências do processo de independência das colônias na África e na Ásia. Em finais da 

década de 1970, a dimensão territorial  de Portugal correspondia, pela primeira vez em sua 

história, à extensão que o país possuía antes da expansão ultramarina. As consequências desta 
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reconfiguração não se restringem ao domínio geopolítico, produzindo efeitos consideráveis 

também na esfera do simbólico. E isto tem menos a ver com o discurso clichê da tomada de 

consciência da própria pequenez, tão ao gosto dos psicanalistas míticos do “destino” 

português (LOURENÇO, 1991; 2001), e mais com a definição de um projeto político e 

cultural para o país. Para onde se voltar agora, em qual sentido seguirão os fluxos, de quais 

matrizes se apropriar? 

O último quarto dos anos 70 afirma-se, portanto, como um momento bastante rico da 

história cultural portuguesa – etapa de transição que tende a ser obscurecida tanto pelo que 

veio antes (o 25 de abril, o contragolpe de novembro de 1975, a ascensão do liberalismo 

esvaziando de sentido o brado da Geração dos Trovadores) quanto por aquilo que veio depois 

(o governo de Sá Carneiro e da Aliança Democrática, o boom do rock português e a adesão à 

CEE). No entanto, as zonas cinzas também podem ser o locus privilegiado para se observar 

determinados fenômenos. As dinâmicas que as duas décadas posteriores consagrarão não 

deixam de ser, em maior ou menor grau, uma conseqüência dos processos detonados neste 

período. 

 

3.3 Variações sobre os anos 80 e 90 

 

Em uma das configurações iniciais desta pesquisa, o meu atalho em relação ao 

universo do pop/rock luso consistia num CD intitulado O melhor do rock português – volume 

I (1980-1984), descoberto durante uma primeira viagem a Portugal e cujo alinhamento reunia 

alguns dos nomes mais expressivos da febre rock que acometeu o país no início dos anos 80. 

Estavam lá António Variações (“Estou além”), o “Chiclete” do Táxi, o “Amor” dos Heróis do 

Mar, além do inevitável “Chico Fininho” de Rui Veloso, artista que a historiografia 

tradicional do rock em Portugal costuma saudar como o “pai do rock português”.  

É muito fácil, além de bastante cômodo, aderir acriticamente aos discursos de 

legitimação e construção de cânone que a própria existência de uma coletânea intitulada O 

melhor do rock português termina por fomentar. Coletâneas de música, discos de duetos e 

best ofs em geral, em contrapartida, constituem artigos riquíssimos para se investigar os 

modos segundo os quais certas dinâmicas de valor atuam em determinado contexto 

sociocultural. O melhor do rock português – volume I (1980-1984), da mesma forma que seus 

congêneres Volume II (1979-1985) e O melhor do pop português (1985-1990) dizem mais 

sobre o momento em que foram editados, portanto, do que sobre a época em que os 

fonogramas selecionados foram gravados. 
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Por ora, nos detenhamos na afirmação que atribui a Rui Veloso, músico vinculado ao 

universo do blues cuja carreira antecede à gravação da canção pioneira (incluída no álbum Ar 

de rock, de 1980), a “paternidade” do rock português. Conforme apresentado nas seções 

anteriores, o rock em Portugal já existe como manifestação estética e social desde pelo menos 

a segunda metade da década de 1950 (cerca de 30 anos antes, portanto, do lançamento do 

supracitado disco), e apenas mediante um esforço considerável de antropomorfização do 

gênero seria possível atestar-lhe a paternidade. O já citado Zeca do Rock é tão “pai” do rock 

português quanto Donga é do samba carioca, ou seja, embora inscrevam-se como figuras 

emblemáticas do processo de incorporação de ambos os gêneros pela indústria fonográfica, 

daí a considerá-los criadores ou fundadores de qualquer coisa vai um longo caminho a 

percorrer
70

.  

A “hipótese Rui Veloso” ainda pode ser defendida pela contra-argumentação de que, 

antes da década de 1980, havia rock em Portugal e não rock português, afirmação que ecoa a 

polêmica em torno da expressão Brock do lado de cá do oceano e que diz respeito a uma 

suposta ausência de determinadas marcas de portugalidade no rock produzido até então (por 

exemplo, no uso da língua inglesa ou em virtude da incorporação de matrizes musicas 

anglófonas, como foi o caso de algumas bandas progressivas dos anos 70). Seja como for, 

vimos que tal argumento também não se mantém de pé por muito tempo, tanto no que diz 

respeito a iniciativas como as do Quarteto 1111, Filarmónica Fraude e Petrus Castrus, quanto 

pela popularidade das versões rock de melodias tradicionais como “Coimbra” e “Bailinho da 

Madeira”, que de uma forma ou de outra interpelavam alguns elementos constituintes da 

identidade nacional e os processavam segundo a gramática do rock. 

Qual seria, então, a marca distintiva do rock produzido em Portugal entre finais da 

década de 70 e meados dos anos 80, capaz de conferir a esta música um status de “nacional” 

que incursões anteriores no gênero parecem não ter conseguido incorporar? Em primeiro 

lugar, como talvez seja óbvio, o Portugal de 1978 não é o mesmo Portugal de 1965 ou mesmo 

de 1974: após quase cinco décadas de Salazarismo, seguidas de três ou quatro anos de 

instabilidade política e sucessivas guinadas menos ou mais radicais à esquerda e à direita do 

espectro político, o país finalmente se estabiliza em torno do discurso liberal de centro. A 

perda das colônias obriga Portugal a se voltar para a Europa como interlocutora no âmbito 

político-econômico, movimento que a postura “orgulhosamente só” do Estado Novo em 
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 Não sem uma boa dose de sarcasmo, o discurso que atribui a Rui Veloso a paternidade do gênero em Portugal 

encontra seu correspondente irônico na afirmação feita por José Cid de que, assim sendo, a mãe do rock 

português seria ele (apud LOPES, M., 2007f, p.58). 
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alguma medida inviabilizava. Este “olhar para a Europa”, contudo, não é isento de alguns 

choques cognitivos, acabando por revelar o atraso da sociedade portuguesa em comparação 

aos vizinhos europeus. A necessidade de modernização, não apenas infraestrutural como 

também no que concerne às mentalidades, se impõe como algo urgente e imprescindível: na 

virada para os anos 80, Portugal continuava carente de uma classe média urbana consolidada 

e, por conseguinte, incapaz de articular a implantação de uma efetiva sociedade de consumo 

no país. 

Em segundo lugar, após a extrema visibilidade alcançada nos anos posteriores à 

Revolução, o final da década de 70 sinaliza um aparente esgotamento da Geração dos 

Trovadores, que embora continuasse gravando discos e fazendo concertos, já não possuía 

mais o mesmo apelo midiático de outrora, pelo que se revelava necessário encontrar um novo 

nicho musical passível de ser explorado. Além disso, dada a situação econômica do país à 

época, em sintonia com a desfavorável conjuntura mundial do mesmo período, era preciso que 

tal novidade fosse pouco dispendiosa para as gravadoras: nada que exigisse uma monumental 

orquestra ou um estúdio de recursos sofisticados, realidade ainda distante do panorama 

musical português de então (GONZAGA, 2006). 

Por outro lado, para toda uma fatia da população de classe média urbana que adentra a 

casa dos 15-20 anos às portas da década de 80, nem o engajamento político de Zeca Afonso e 

companhia, e muito menos o romantismo nostálgico do nacional-cançonetismo revivido nas 

figuras de Marco Paulo, Roberto Leal e afins parecem articular discursos com os quais fosse 

possível estabelecer algum tipo de identificação. O punk, que embora ao desembarcar em 

Portugal já estivesse esvaziado do potencial contestador por ele um dia sustentado no universo 

anglófono, pelo grau de novidade e caráter de confronto que representava em relação à 

cosmovisão hegemônica da sociedade portuguesa, será o formato que primeiro encontrará 

receptividade junto à juventude lusa. 

A trajetória de bandas como UHF e Xutos & Pontapés é bastante representativa deste 

ímpeto punk inicial. Aliás, se hoje a banda almadense liderada por António Manuel Ribeiro 

parece conservar muito pouco da legitimidade outrora desfrutada (sobretudo após um 

controverso álbum “de encomenda” dedicado ao clube de futebol Benfica), enquanto o Xutos 

& Pontapés celebra seus 30 anos de carreira em um mega-concerto no Estádio do Restelo, em 

finais dos anos 70 o UHF era a banda de rock portuguesa com o apelo mais massivo junto ao 

público, tendo o grupo de Tim, Zé Pedro & cia atuado como banda de abertura para o UHF 

inúmeras vezes (DUARTE, A., 2006; MARTINS, 2011).  
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As tensões entre rural e urbano, tradicional e moderno, nacional e estrangeiro estarão 

na ordem do dia do rock produzido em Portugal na virada dos 70‟s para os 80‟s, em certa 

medida reproduzindo as disputas que pautaram outros momentos da história musical 

portuguesa. O que talvez distingua de forma mais acentuada este rock do rock feito nas 

décadas de 60 e 70 é o seu caráter profundamente arraigado nas vivência de uma certa classe 

média jovem e urbana, bem como a visibilidade midiática que o “movimento” conseguiu 

alcançar, pelo fato de as circunstâncias sociais, políticas e econômicas serem mais receptivas 

a este tipo de manifestação do que à época das iniciativas anteriores. Ou seja, a despeito de 

isso ter se verificado em Portugal com um atraso de cerca de 25 anos em relação aos 

contextos anglófonos, também lá o boom do rock está associado à sua plena inserção nas 

dinâmicas das indústrias fonográficas e sua consequente apropriação pela mídia como êxito 

mercadológico em potencial. 

No mesmo ano de 1979 em que Manuela Bravo vence o Festival RTP da Canção com 

“Sobe sobe balão sobe” (“Sobe, sobe, balão sobe /Vai pedir àquela estrela /Que me deixe 

viver e sonhar /Levo o meu amor comigo/Pois eu sei que encontrei /O lugar ideal para 

amar”)
71

, Rui Veloso lança seu Ar de rock, álbum no qual se destaca a faixa “Chico Fininho”, 

que se torna uma espécie de emblema do boom do rock português dos anos 80, sobretudo 

pelos quadros de modernidade que invoca através da trajetória de seu personagem-tema, um 

junkie portuense.  

 

Gingando pela rua/Ao som do Lou Reed/Sempre na sua/Sempre cheio de 

speed/Segue o seu caminho/Com merda na algibeira/O Chico Fininho/ O freak da 

Cantareira/(...)/Aos sss pela rua acima/Depois de mais um shoot nas 

retretes/Curtindo uma trip de heroína/Sapato bicudo e joanetes/(...)/Sempre a domar 

a cena/ fareja a Judite em cada esquina/ a vida só tem um problema/ o ácido com 

muita estricnina/Da cantareira à baixa/Da baixa à Cantareira/Conhece os 

flipados/Todos de gingeira
72

 

 

Por um lado, Veloso se apropria explicitamente de um imaginário cultural anglófono, 

expresso no uso de certas palavras e expressões (freak, speed, trip), bem como no diálogo 

com uma determinada matriz do rock and roll (na citação a Lou Reed); por outro, o músico 

mescla tais apropriações com elementos e expressões profundamente locais (“Judite” 

significando a polícia judiciária, o trajeto da Baixa à Cantareira da foz do Rio Douro, 

“conhecer de gingeira” denotando um conhecimento íntimo, e por aí afora, a ponto de a 

própria edição portuguesa do álbum conter um glossário com estas e outras expressões), 
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 Disponível em: <http://letras.terra.com.br/manuela-bravo/1411410/>. Acesso em: 9 fev. 2009. 
72

 Disponível em <http://letras.terra.com.br/rui-veloso/66284/>. Acesso em: 9 fev. 2009. 
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gerando uma canção híbrida onde o “shoot nas retretes
73

” seria o verso que melhor sintetiza 

essa superposição. E embora sob uma perspectiva contemporânea isso nos pareça banal ou 

trivial, no início dos anos 80, em Portugal, uma canção de circulação massiva que contivesse 

a palavra “merda” em um de seus versos (ainda por cima como sinônimo de substância 

entorpecente) consistia numa transgressão considerável
74

.  

Personagens, instantâneos e contradições da vida urbana portuguesa, submetidos a 

uma abordagem em tom de crônica/crítica social, aparecem em inúmeras canções do rock 

português da época, desde a “Rua do Carmo” descrita pela banda UHF, com suas “mulheres 

bonitas subindo o Chiado” e “alguns aleijados em hora de ponta”
75

, até o “Elevador da 

glória”
76

 do Rádio Macau, onde “dois carris de metal na calçada de basalto” separam a 

“baixa” duma “existência banal” da “alta” do estrelato, referindo-se, também, à geografia 

peculiar da cidade de Lisboa. O mesmo Rui Veloso responsável pelo Chico Fininho invoca, 

na “Rapariguinha do shopping” que “vai abanando a anca distraída ao ritmo disco dos Bee 

Gees”
77

, um imaginário juvenil de ressonância semelhante. 

Se as letras do pop/rock português de finais dos anos 70 e início dos 80 investem em 

referências diretas ao espaço urbano, aos discursos e práticas da juventude e às circunstâncias 

sociopolíticas do país na época, musicalmente também se verifica a interpelação de um 

repertório que procura se distanciar das matrizes tradicionalmente consagradas do cancioneiro 

luso, pelo menos num primeiro momento. “Portugal na CEE” e “Cavalos de corrida”, 

primeiros êxitos das bandas GNR e UHF, respectivamente, bebem na fonte do punk de grupos 

como The Clash e Ramones, não apenas na sonoridade das músicas como também no visual 

adotado pelos seus integrantes. Mesmo os Xutos & Pontapés, que no decorrer dos anos 80 

incorporariam sintetizadores à banda e suavizariam a temática das canções, lançam um 

primeiro álbum musicalmente mais cru, distante do rock de arena que os consagraria como a 

mais longeva banda portuguesa, e pontuado por faixas provocativas como “Sémen”, a 

incestuosa “Mãe” e a corrosiva “Avé Maria”, que consiste em uma versão rock da tradicional 

ladainha em honra a Nossa Senhora de Fátima.  

Nem todas as bandas integrantes do boom estavam com os olhos voltados para a 

Inglaterra ou para a urbe lisboeta ou portuense, entretanto. Alguns artistas e grupos pareciam 
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 Retrete é o sinônimo, em português de Portugal, para os nossos banheiros públicos. 
74

 “Patchouli”, sucesso do Grupo de Baile, circulou em Portugal com uma versão “bipada”, tudo por causa dos – 

hoje inocentes – versos “Essas míudas das escolas secundárias/já fumam ganzas na paragem do eléctrico/ como 

essas barbas com mais buço que pentelho/,dobram-se em duas quando estão ao pé de ti...”, naquilo que depois 

descobriu se tratar de uma estratégia de marketing da banda (DUARTE, A.A., 1984, p. 190). 
75

 Disponível em <http://letras.terra.com.br/uhf-musicas/78388/>. Acesso em: 9 fev. 2009. 
76

 Disponível em <http://letras.terra.com.br/radio-macau/1412499/>. Acesso em: 9 fev. 2009. 
77

 Disponível em <http://letras.terra.com.br/rui-veloso/66310/>. Acesso em: 9 fev. 2009. 
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mais interessados em resgatar e reprocessar determinados formatos ou símbolos do 

patrimônio rural ou da história lusa, mediante fusões com as sonoridades post-punk ou synth-

pop que começam a entrar em voga na Europa e nos Estados Unidos por volta de 1982-1984. 

Fazem parte desta vertente nomes como os Heróis do Mar, a Sétima Legião e António 

Variações, dentre outros. Trilhando uma vereda (apenas na superfície) distinta da seguida por 

grupos como UHF, GNR ou Xutos & Pontapés, também os nomes supracitados efetuarão, à 

sua maneira, superposições e cruzamentos entre o tradicional e o moderno. 

Os Heróis do Mar e o Sétima Legião merecem ser abordados em conjunto não apenas 

pela semelhança em termos de sonoridade e estética, como também pelo fato de terem saído 

das fileiras de ambos os grupos dois nomes que, no final da mesma década e de certa forma 

imbuídos pela mesma proposta, fundariam o Madredeus. A começar pelo próprio nome do 

conjunto, uma referência ao primeiro verso do hino português, os Heróis do Mar de Pedro 

Ayres Magalhães (e Carlos Maria Trindade, que posteriormente também integraria o 

Madredeus após a saída de Rodrigo Leão, ex-Sétima Legião) incorporam, na indumentária 

militarista estilizada, na temática das letras, que glorificavam o passado histórico de Portugal, 

e no uso sistemático de instrumentos de cariz tradicional e folclórico (como bumbos e adufes), 

um discurso mítico-

nacionalista que 

fomentará associações, 

por parte da imprensa e 

do público, entre o 

conjunto e alguns ideais 

fascistas. É no primeiro 

álbum, homônimo de 

1981, que tais marcas 

aparecem de maneira 

mais proeminente, em 

faixas como “Brava 

dança dos heróis”
78

 e “Saudade”
79

, progressivamente abandonadas nos registros seguintes, em 

favor de uma temática mais próxima do cotidiano amoroso e de uma sonoridade mais 
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 “Oh grande tribo, nasces do cio/de bélicas deusas à beira rio/brava dança dos heróis/(...)/dos fracos não reza a 

história/cantemos alta a nossa vitória”. Disponível em <http://letras.terra.com.br/herois-do-mar/1073813/>. 

Acesso em: 16 mai. 2011. 
79

 “Ao redor desta fogueira/Enquanto as armas descansam/Peito rasgado de amor/Troa o rufar do tambor”. 

Disponível em: <http://letras.terra.com.br/herois-do-mar/1766405/>. Acesso em: 16 mai. 2011. 

Figs. 13 e 14 Capa do primeiro álbum homônimo dos Heróis do Mar 

(Polygram, 1981) e foto da banda por ocasião do lançamento do supracitado 

disco (Pedro Ayres Magalhães encontra-se à frente, agachado). Disponíveis 

em: 

<http://rateyourmusic.com/release/album/herois_do_mar/herois_do_mar/> e 

<http://www.lastfm.com.br/music/Her%C3%B3is+do+Mar/+images/8170625

>. Acesso em: 12 nov. 2011. 
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alinhada com a de bandas como Spandau Ballet e Human League. Hoje, passados 30 anos da 

polêmica despertada pelo primeiro disco dos Heróis do Mar, fica patente que, a despeito de 

uma possível (e provável) orientação conservadora de seu líder (como os depoimentos de 

Ayres Magalhães para o documentário Brava dança
80

 nos permitem entrever), as acusações 

que pariavam sobre o grupo talvez estivessem inseridas no contexto de algumas questões mal 

resolvidas que a sociedade portuguesa ainda conservava em relação a seu passado político 

recente, devidamente potencializadas pelo grupo como bem urdida estratégia de marketing 

(LISBOA, 2007, p. 11).  

A Sétima Legião possui uma trajetória decerto menos controversa. O nome do projeto, 

capitaneado por Rodrigo Leão, advém da Legião Romana enviada à região da Lusitânia no 

século I – ou seja, a exemplo dos Heróis do Mar, a Sétima Legião também extrai sua 

portugalidade da invocação de episódios históricos que remontam às origens do país. Aqui a 

presença do “imaginário navegante” também se mostra recorrente, em canções de títulos 

sugestivos, como “Sete mares”, “A reconquista”, “Além-Tejo”, “Glória” e “Os limites do 

mar”. A sonoridade do grupo tende a ser mais dark do que a dos Heróis do Mar, para o que 

muito contribuem os teclados de Rodrigo Leão e o uso de instrumentos como a gaita de foles, 

que conferem inegável solenidade a algumas faixas. Embora nada a princípio autorize o 

estabelecimento de equivalências entre o posicionamento da Sétima Legião em relação à 

tradição e aquele empreendido pelo SNI de Ferro à época do Estado Novo, mais uma vez o 

caráter recente de determinados processos históricos justificou tais associações. O diálogo 

com o passado proposto por estas bandas, contudo, talvez estivesse mais em sintonia com 

certos pressupostos pós-modernos pautados pela ideia de pastiche e bricolagem do que com 

uma efetiva defesa da organicidade ou autencidade de tais símbolos. Veremos mais adiante 

como tais discursos temerosos em relação ao retorno do fascismo surgem na apreciação que é 

feita de bandas contemporâneas como Os Golpes.    

Resta-me abordar o caso de António Variações, cuja trajetória confirma o caráter não-

disruptivo – ou seja, mais caracterizado pela articulação entre formas tradicionais e quadros 

de modernidade do que por uma recusa deliberada das primeiras – da “música moderna 

portuguesa” (termo que a imprensa da época, à falta de melhor rótulo, terminou por aplicar ao 

rock feito em Portugal a partir dos anos 80). Nascido António Rodrigues Ribeiro numa aldeia 
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 Dirigido por Jorge Pereirinha Pires e José Pinheiro em 2007, dividiu a crítica entre os que consideram-no um 

empreendimento digno de aplauso (RAMOS, 2007, p. 10-11) e os que toman-no por um projeto frágil, 

“incansavelmente pesquisado mas decepcionantemente organizado” (MOURINHA, 2007, p. 64). 

Questionamentos à parte, Brava Dança possui inegável pioneirismo: salvo engano, é o primeiro documentário de 

longa-metragem lançado comercialmente nos cinemas portugueses a se debruçar sobre o patrimônio pop/rock 

luso. 



151 

 

nos arredores de Braga – região de tendências conservadoras (durante séculos, a sede da 

Igreja Católica em Portugal), profundamente afetada pelo fenômeno da emigração e na qual 

as manifestações folclóricas desempenham um importante papel cultural e social – ainda 

adolescente mudou-se para Lisboa, onde passou a trabalhar como barbeiro. O porte atlético, 

com longas barbas clareadas artificialmente, somado à indumentária extravagante, fazia de 

António uma espécie de “ave-rara” no contexto de uma Lisboa recém-saída de um longo 

regime ditatorial, mas ainda por demais presa ao conservadorismo dos tempos salazaristas 

(GONZAGA, 2006).  

O desejo de tornar-se cantor, que o acompanhava desde os tempos da aldeia (quando 

prestava incontáveis tributos diante do espelho a sua diva-maior, a fadista Amália Rodrigues), 

contudo, irá se concretizar apenas alguns anos mais tardes, findas as viagens que António faz 

por Londres, Amsterdam e Nova Iorque, cidades possuidoras de um cosmopolitismo que 

ainda faltava a Lisboa da época, em seu esboço de movida à moda madrilenha, mas na qual os 

clubes freqüentados por artistas e homossexuais ainda permaneciam sob constante vigilância 

das autoridades, atentas a quaisquer violações dos bons costumes portugueses. 

As primeiras aparições midiáticas de António são marcadas pelo choque e pela 

incompreensão. Primeiro, em 1981, ao surgir de calças quadriculadas apertadas no tornozelo e 

pantufas de dormir no programa O passeio dos alegres, comandado por Julio Isidro, 

ondulando o corpo na estranha coreografia da música “Toma o comprimido”. Depois, ao 

lançar, em junho de 1982, seu primeiro maxi single, contendo uma versão de “Povo que lavas 

no rio” (fado de Pedro Homem de Mello incorporado ao cânone graças à interpretação de 

Amália Rodrigues), na qual a voz particularíssima do intérprete e o uso de sintetizadores 

tiveram o efeito de um atentado perpetrado contra um monumento nacional.  

A impressão reforçou-se com a edição de Anjo da guarda (1982), seu primeiro long 

play, em que a habilidade quase instintiva de Variações para a música era posta a serviço de 

uma mistura sonora (capitaneada, entre outros, por Pedro Ayres Magalhães) na qual cabiam 

influências que iam do fado às melodias tradicionais do Minho, e que partia de uma visão de 

mundo profundamente ligada à vivência aldeã para hibridizá-la com elementos kitsch próprios 

da cultura popular massiva. A arte do álbum é um exemplo perfeito dessa apropriação: na 

capa, vemos António de perfil ao lado de uma cabeça de manequim maquiada e com cílios 

postiços; na contracapa, por sua vez, tem-se a reprodução de um quadro hiperrealista (gênero 

de pintura que Bourdieu (2007) vai associar ao gosto cultural das classes menos favorecidas), 

no qual se vê um anjo brincando com um grupo de crianças. Logo abaixo, uma declaração de 
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António dedicando o disco a Amália Rodrigues, “que sempre (...) me fez sentir a importância 

de uma verdadeira identidade”.  

Uma estética semelhante, embora mais vinculada ao new romantic que começa a se 

popularizar no primeiro quarto dos anos 80, pode ser percebida no segundo e último álbum de 

Variações, Dar e receber (1983). Na capa do disco, trajando um uniforme de luta-livre na cor 

preta e com o cabelo pintado de rosa, o reflexo de António 

capturado por um espelho e mergulhado numa imensidão azul 

que, supõe-se, representa o céu, nos encara desconfiado, sob a 

sombra de uma oliveira, numa paisagem tipicamente rural. 

Musicalmente, Dar e receber denuncia um maior apuro de 

produção, mas a síntese tradição-modernidade continua 

presente, em faixas como “Quem feio ama...” e “...Que pena 

seres vigarista” (cujas 

melodias são calcadas no uso 

do acordeon e da guitarra 

portuguesa). “Deolinda de Jesus”, por sua vez, é dedicada à 

mãe de Variações e se insere numa extensa linhagem de 

canções de homenagem à figura materna características do 

repertório popular luso. Em comparação com Anjo da guarda, 

contudo, o segundo disco é mais insistente na adesão a uma 

sonoridade pop, marcante em faixas como “Erva daninha 

alastrar”, “Perdi a memória” e “Dar e receber”. 

As letras de Variações merecem uma observação à parte (VARIAÇÕES, 1982; 1983). 

Muitas delas apresentam um caráter quase proverbial, como se o cantor conferisse uma 

roupagem pop a ditados populares enraizados no imaginário coletivo português e transmitidos 

de geração para geração através de quadras, cantos de trabalho e romaria, conforme atestam 

as letras de “O corpo é que paga” (“Quando a cabeça não tem juízo/ E te esforças mais do que 

é preciso/ o corpo é que paga”), “Onda morna” (“Mergulha na minha onda/ Vais ver que te 

sentes bem/ Não é quente nem é fria/ É o morno que te convém”), “...que pena seres vigarista” 

(“Ai minha pena/ Que não posso te tocar/ ai que dilema seres só regalo p‟ra vista/ ai que pena 

seres vigarista”) e “Quem feio ama...” (“Quem feio gosta/ Tem um gostar mais profundo/ 

Porque o que está à mostra/ Será bom mas não é tudo”).  

“Olhei pra trás” é uma balada na qual a narração da trajetória pessoal do cantor, da 

aldeia minhota até Lisboa, é pontuada por referências à tradição e à religiosidade rurais, como 

Fig. 15 Capa do álbum Anjo 

da guarda, de António 

Variações (EMI/VC, 1982). 

Coleção particular. 

Fig. 16 Capa do álbum Dar e 

receber, de António Variações 

(EMI/VC, 1983). Coleção 

particular. 
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o “terço e o santinho”, o “livrinho de todas as orações” e “umas ceroulas de flanela para no 

frio [me] aquecer”. Ao mesmo tempo, faixas como a “Canção do engate
81

” traduziam o clima 

dos parques e passeios públicos urbanos onde Variações freqüentemente era encontrado à 

procura de encontros amorosos furtivos: “Tu estás livre e eu estou livre/E há uma noite para 

passar/Porque não vamos unidos/Porque não vamos ficar/(...)/Tu que buscas companhia/E eu 

que busco quem quiser/Ser o fim desta energia/Ser um corpo de prazer/Ser o fim de mais um 

dia”
82

. 

Seu estilo de dançar, algo entre a rigidez dos movimentos de um robô e o movimentar 

dos braços característico do folclore do norte (cujo registro para a posteridade, infelizmente, 

resume-se a dois videoclipes e a gravação de suas eventuais aparições na TV portuguesa), 

reforçava o entrelugar ocupado por Variações na história da música pop portuguesa, 

impressão sustentada por David Ferreira (da EMI/VC), para quem, há cerca de uma década, o 

irmão de Variações, Jaime Ribeiro, entregou as fitas-cassete com o material inédito do cantor: 

 

Para os músicos tradicionais, pré-rock português, o António é um desafinado e não é 

auto-suficiente. (...) Para os outros, mais ligados à música popular portuguesa, é 

provavelmente um tipo sem consciência política, numa época em que isso é muito 

determinante. Mesmo para os mais novos, o Rui Veloso, os GNR, os UHF, os 

próprios Xutos, o António apresenta o handicap de não tocar (apud GONZAGA, 

2006, p. 203). 

 

A despeito da brevidade de sua carreira, António Variações atingiu uma popularidade 

à época do lançamento de seus dois únicos álbuns capaz de atravessar os mais diversos 

estratos sociais e culturais, indo da juventude hype que começava a ocupar as imediações do 

Bairro Alto (outrora uma zona degradada de baixo meretrício) transformando-a numa área 

boêmia, até crianças e senhoras de idade, que enxergavam alguma graça nos modos 

extravagantes do cantor.  

Com o passar dos anos e a descoberta de seu espólio de canções inéditas, o cantor 

retornou à mídia durante os anos 90, sob a forma de discos-tributo e incontáveis homenagens. 

A coletânea Variações – as canções de António, de 1993, reuniu estilos da música pop 

portuguesa tão diversos quanto o neo-fado do Madredeus e o hardcore do Mão Morta. Em 

2004, Manuela Azevedo (do Clã) e David Fonseca (ex-Silence 4) reuniram-se ao fadista 

Camané no projeto Humanos, que rendeu dois álbuns cujo repertório gira em torno das 
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 Engate, no português de Portugal, assemelha-se ao nosso flerte, denotando uma abordagem 

descompromissada, na maioria das vezes com uma finalidade exclusivamente sexual. Variações é tido como a 

primeira personalidade pública portuguesa a falecer em decorrência de complicações advindas do vírus HIV. 
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 Disponível em <http://letras.terra.com.br/antonio-variacoes/435450/>. Acesso em: 9 fev. 2009. 
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canções que António nunca gravou, sobre o qual discorrerei mais adiante, a propósito da 

“redescoberta” de Variações pela atual vaga do pop/rock português. 

Falar em boom do rock português, portanto, significa antes de mais nada falar em 

boom mercadológico do rock em Portugal. Nesse sentido, a década de 80 pode ser dividida, 

grosso modo, em dois momentos distintos. O primeiro, que vai aproximadamente até 1985, é 

caracterizado pelo surgimento em profusão de bandas de rock pelos quatro cantos do país. 

Evidente que nada disso se processou sem o devido suporte de uma infraestrutura de produção 

e circulação midiática que, na altura, começava a se profissionalizar, embora ainda estivesse a 

léguas de distância do padrão do restante da Europa. Isto incluía desde programas de rádio, 

como o Rock em Stock (Rádio Comercial), a Febre de Sábado de Manhã (na mesma 

emissora), o Rotação (apresentado por António Sergio
83

 na Rádio Renascença entre 1976 e 

1979) e o Somdafrente (que o mesmo António Sérgio conduziu na Rádio Comercial entre 

1982 e 1993); e televisão (como o Vivamúsica, além do já mencionado Passeio dos Alegres, 

de Júlio Isidro), passando por publicações impressas como Música & Som (fundando em 

1977) e Se7e (1978) e pequenas empresas de produção de espetáculos, agenciamento e 

aluguel de equipamentos. A “cena rock” que se consolida em Portugal no início da década de 

80 também se articula à ocupação de determinados espaços estratégicos, como o Rock Rendez 

Vous, célebre espaço de shows situado na Rua da Beneficência onde eram realizados os 

anuais concursos de “música moderna”, que depois geravam coletâneas em disco lançadas no 

mercado pela própria editora do RRV, a Dansa do Som
84

. 

A segunda metade da década de 80, por sua vez, já sinaliza um relativo esgotamento 

do potencial mercadológico do rock. Após a euforia dos primeiros anos, quando a promessa 

de êxito levou muitos grupos de baile (que animavam festas do interior e arraiais de verão 

com versões dançantes dos sucessos românticos e “ligeiros”) a se converterem em bandas de 

rock, e mesmo músicos de carreiras já estabelecidas, como Sérgio Godinho, foram 

aconselhados a adotarem as guitarras elétricas como instumento-base, o fenômeno 

progressivamente perde o vigor midiático. Não é como se de uma hora para outra todas as 

bandas se dissolvessem ou deixasse de existir rock em Portugal: o gênero apenas deixa de 

interessar às grandes gravadoras e, como conseqüência, passa a se dirigir a nichos mais 

específicos.  
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 Considerado um dos grandes promotores da cultura pop/rock em Portugal, o radialista era o responsável pela 

rubrica SOS na emissora Radar FM quando veio a falecer, em novembro de 2009, merecendo uma extensa 

homenagem da revista Blitz (ABREU, 2009h, p. 32-37). 
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 Para maiores detalhes sobre companhias discográficas, programas de rádio e TV, periódicos e espaços de 

shows, ver Cidra e Félix (2010, p. 1050). 



155 

 

O perfil das bandas que surgem em Portugal nos anos que cercam a década de 90 

tende, portanto, a possuir uma orientação menos pautada pelos formatos pop e mais próximo 

do vanguardista e do experimental, como é o caso do Mão Morta, do PopDell‟Arte e dos 

grupos que constituirão aquilo que ficou conhecido como “cena de Coimbra”, como o M‟as 

Foice e o Tédio Boys. Oriundo da mesma Braga de António Variações, o Mão Morta é outra 

banda cuja trajetória em breve alcançará as três décadas, a despeito de sua formação flutuante 

– apenas a voz cavernosa de Adolfo Luxúria Canibal e o baterista Miguel Pedro permanecem 

constantes ao longo dos anos. No final dos anos 80, o grupo construiu sua reputação em torno 

de apresentações caóticas e performáticas, num registro entre o pós-punk, o noise e o 

hardcore, para o qual muito contribuíam as letras soturnas e ocasionalmente doentias 

declamadas por seu singular vocalista. Atingem o status de banda cult no início da década 

seguinte, e em 1992 alcançam surpreendente projeção midiática quando o single “Budapeste”, 

do álbum Mutantes S21, se torna um êxito de airplay. Nos anos seguintes, passam a alternar 

trabalhos mais conceituais e de inspiração marcadamente literária (Müller no Hotel 

Hessischer Hof, de 1997, e Maldoror, de 2008) com obras mais acessíveis (Há já muito tempo 

que o ar nesta latrina se tornou irrespirável,de 1999, e Pesadelo em peluche, de 2010), sendo 

presença constante tanto nos festivais de perfil mais alternativo, como o Noites Ritual do 

Porto, quanto nos eventos de maior porte e apelo mais popular, como as Festas de Corroios, 

na Margem Sul do Tejo. 

Em comum com o Mão Morta, o grupo PopDell‟Arte possui a vinculação à editora 

discográfica independente Ama Romanta, criada em 1987 pelo líder e vocalista deste último, 

o iconoclasta João Peste, com o objetivo de criar alternativas à censura velada que os meios 

de comunicação social portugueses impingiram ao rock (e à música portuguesa, de maneira 

geral) após o esgotamento do boom. Fizeram parte do elenco da Ama Romanta, além dos 

artistas já mencionados, grupos como Mler Ife Dada, Croix Sante, Essa entente e Santa Maria 

Gasolina no Teu Ventre (de onde saiu o guitarrista Tó Trips, futuro integrante do duo Dead 

Combo), todos defensores de propostas com menor ou maior pendor para o experimental 

(DUARTE, A., 2006). O som do PopDell‟Arte caracteriza-se por uma estética adepta da 

colagem dadaísta, produzindo estranhamento mesmo nas faixas mais acessíveis, como 

“Sonhos pop” ou “My funny Ana Lana”, e por vezes abraçando o experimentalismo sem 

reservas, a exemplo de “Querelle”, “Janis Pearl” e a inomimável “Poema para noiva circular 

em betão armado plástico cor de rosa com rádio digital programado em FM”. Após um hiato 

de cinco anos, em 2010 lançaram o álbum Contra-mundum, o quarto de sua carreira. 
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Fora do eixo Lisboa-Porto, a “cena de Coimbra” se revelou de extrema significância 

para o pop/rock produzido em Portugal da década de 90 em diante. Sua visibilidade midiática 

nunca se deu em nível nacional ou massivo, embora tenha produzido nomes incontornáveis do 

panorama pop luso contemporâneo.  

Se houvesse uma competição para escolher em qual cidade portuguesa o peso dos 

“discursos da tradição” é mais forte, Coimbra seria, sem sombra de dúvida, uma das favoritas 

ao prêmio principal. Boa parte disto se deve à presença da centenária Universidade, uma das 

mais antigas e legitimadas da Europa, e a todos os ritos e símbolos que dela derivam. Em 

finais do século XIX, os romances de Eça de Queiroz já davam conta do que significava, para 

os membros da aristocracia, enviar os filhos para se tornarem médicos ou advogados – 

“doutores”, em suma – em Coimbra. Foi dos bancos da consagrada instituição que o ex-

Ministro das Finanças Antonio de Oliveira Salazar emergiu, bem como parte considerável do 

alto escalão governamental do Estado Novo. Estudar em Coimbra, ainda hoje, é ter que 

negociar com o peso simbólico desse passado. 

Coimbra materializa algumas das tensões entre o novo e o velho que constituem a 

narrativa identitária portuguesa. Embora seja uma cidade secular, repleta de construções 

antigas e cujo centro velho possui a mesma lógica labiríntica (acrescida de muitas ladeiras) 

verificada em Lisboa e no Porto, a presença jovem na cidade é muito forte. Nem todos os 

estudantes que cursam a Universidade moram em Coimbra, o que confere à região um aspecto 

transitorial, como se as pessoas que por lá circulassem estivessem constantemente “de 

passagem”.  

A vida universitária coimbrã é repleta de rituais e tradições, inventadas ou imaginadas, 

menos ou mais recentes, e nestas percebe-se como a rigidez dos códigos e costumes convive 

de forma, por vezes tensa, por vezes lúdica, com o desejo de transgressão de alguns jovens. 

Tome-se por exemplo a figura dos “Capas Negras”, tema de inúmeros fados e mesmo de um 

filme de sucesso estrelado por Amália Rodrigues nos anos 1940: ainda hoje é possível 

encontrar grupos de rapazes e moças, vagando pela Baixa ou em torno da Praça da República, 

de guitarra em punho e vestindo o clássico traje preto. Seu repertório, contudo, não se limita 

ao tradicional “fado de Coimbra”, que originalmente diferia do congênere lisboeta pelo fato 

de ser executado em lugares abertos e apenas por homens, em forma de serenata: também as 

mulheres são autorizadas a cantar o fado de Coimbra, e a par das baladas e canções canônicas 

(devidamente recriadas por Zeca Afonso, Adriano Correia de Oliveira e pelo guitarrista 

Carlos Paredes), vez por outra se escuta um Xutos e Pontapés ou mesmo um Quim Barreiros 

fazendo parte do alinhamento. 
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O rock das bandas de Coimbra é o resultado desta mistura entre o tradicional e o 

moderno, entre os mais de 700 anos de história da Universidade e as recém-completadas duas 

décadas de vida de muitos de seus estudantes. Do punk/hardcore ao rockabilly, passando pelo 

blues e pela chanson de cabaré, são múltiplas as configurações do gênero que se formam na 

cidade. Até aí, nada que difira Coimbra de outros pólos locais produtores de rock em 

Portugal, como Braga ou Leiria: a singularidade coimbrã está na articulação entre os músicos 

e uma vasta rede de sociabilidades que inclui lojas de disco (como a XM), cafés e bares 

(como o Ar D‟Rato ou o Teatro Acadêmico Gil Vicente), emissoras de rádio (como a Rádio 

Universidade de Coimbra, ou simplesmente RUC) e profissionais do audiovisual (como o 

cineasta António Ferreira, em cujos filmes a trilha sonora ou está a cargo de uma banda local 

– caso do Azembla‟s Quartet em Esquece tudo o que te disse, de 2002 – ou é pontuada por 

canções de artistas da cidade, como no recente Embargo, de 2010). 

Costuma-se dizer que, como Portugal é um país pequeno, todas as pessoas que 

circulam por um mesmo universo mais cedo ou mais tarde acabam por se conhecer
85

. A 

história do pop/rock português é repleta de exemplos de músicos que atuaram em diversos 

projetos de curta ou média duração no decorrer de suas carreiras: antes de formar os Heróis do 

Mar, Pedro Ayres Magalhães integrou o Faíscas e o Corpo Diplomático; no auge do grupo, 

produziu o segundo LP de António Variações; depois, fundou o Madredeus. Mais uma vez, o 

exemplo de Coimbra é paradigmático dessa tendência, com um “agravante”: praticamente 

todas as bandas contemporâneas que integram a cena coimbrã “descendem” de uma mesma 

matriz – os grupos M‟as foice e Tédio Boys, que por sua vez já surge como um projeto 

paralelo de alguns integrantes do M‟as foice, ainda nos anos 80. Toni Fortuna, do Tédio Boys, 

hoje milita no d3Ö; JP Simões, hoje artista solo, já foi o integrante mais performático do M‟as 

foice, tendo depois liderado o Belle Chase Hotel (cuja vocalista, Raquel Ralha, também 

integrou o Azembla‟s Quartet) e o Quinteto Tati; Sérgio Cardoso, do M‟as foice e Tédio 

Boys, já integrou o Tom Tom Macoute e hoje faz parte do Wraygunn de Paulo Furtado e cia., 

conforme o esboço de árvore genealógica abaixo nos permite entrever. 
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 A conclusão é de Henrique Amaro, radialista, em entrevista ao autor. Evidente que se trata de uma 

generalização, e como toda generalização, possui o seu fundo – ainda que apenas ele – de verdade. 
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Faz sentido, portanto, nomear o que se passa em Coimbra de cena
86

, embora nos dias 

que correm o vigor demonstrado durante as décadas de 80 e 90 pareça mais disperso, talvez 

em virtude do próprio esvaziamento da Universidade, graças à concorrência das instituições 

privadas e da multiplicação da oferta de ensino superior em Portugal. Em contrapartida, 

alguns nomes oriundos da vaga oitentista hoje alcançam projeção em nível nacional ou 

internacional, como é o caso de Paulo Furtado, seja como frontman do Wraygunn ou na 

persona do one man band The Legendary Tigerman. 

Se existe, portanto, uma marca capaz de distinguir o rock feito em Portugal nos anos 

80 – a década do boom – daquele produzido nos 

decênios anteriores, esta reside no fato de a 

considerável maioria das bandas surgidas neste 

período não apenas utilizarem a língua portuguesa 

como idioma preferencial, como também o fazerem 

segundo pressupostos de afirmação identitária 

bastante explícitos, em consonância com o 

momento histórico e político português de então, no 

qual a projeção de uma certa imagem do país para o 

restante do mundo revelava-se estratégica. Mesmo 

que antes da década de 80 já se fizesse rock em 

Portugal cantado em português, seu apelo midiático 

e mercadológico era reduzido se comparado ao de 

outros gêneros, como o nacional-cançonetismo e a 

canção ligeira. Bandas que porventura optassem por 

se expressar no idioma inglês não eram mais alvos 

de críticas do que seus compatriotas que cantavam 

na língua de Camões: antes de 1980, o que causava 

incômodo era a importação de uma matriz musical anglófona, adquirisse ela uma cor local via 

uso da língua portuguesa ou não.  

Por outro lado, como uma das principais mensagens taquigrafadas pelo boom dizia 

respeito ao caráter lucrativo do rock cantado em português, cada vez mais bandas buscam 
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 A partir da formulação de Straw (2005), Janotti Jr. e Pires (2011, p. 12) concebem as cenas musicais como um 

conceito apto a dar conta dos “processos de criação, distribuição e circulação, além das relações sociais, afetivas 

e econômicas” que decorrem de determinadas “práticas sociais, econômicas, tecnológicas e estéticas ligadas aos 

modos como a música se faz presente nos espaços urbanos”. Ver também Freire Filho e Fernandes (2006), a 

propósito de tais questões no âmbito da cena de rock independente do Rio de Janeiro, com a qual é possível 

estabelecer algumas aproximações em relação ao que se passou em Coimbra nos anos 1980. 

Fig. 17 “Árvore genealógica” da cena de 

Coimbra. Autor desconhecido. Disponível 

em: 

<http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9

GcQQYzJ7h4TomNgmstr6Aoo6zssbz81-

k7NauN4DaYz8xgCNSznJ3g&t=1. Acesso 

em: 16 mai. 2011. 
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adequar sua estética sonora aos textos escritos segundo as normas da Última Flor do Lácio, ou 

incorporar aos quadros de modernidade articulados pelas canções determinadas marcas de 

portugalidade que funcionavam como reforços de identidade local ou nacional – vide o 

exemplo de bandas como os Heróis do Mar ou António Variações. Evidente que tais 

posicionamentos não surgem num vácuo social, e hoje é possível identificar, na obra de 

grupos como o Quarteto 1111 ou mesmo de um trovador como Fausto, o embrião de algumas 

questões que encontrarão na década de 80 o terreno social e cultural propício para 

germinarem.  

O rock português dos anos 80 é fruto de um período da história lusa no qual o país, ao 

ser tragado pela necessidade de se modernizar, busca construir narrativas identitárias segundo 

as quais possa se fazer entender pelo mundo para além dos estereótipos sedimentados durante 

a vigência do Estado Novo. Contudo, ao final da mesma década, com a entrada definitiva de 

Portugal na CEE (fazendo eco ao brado do grupo GNR na canção homônima
87

), o panorama 

muda mais uma vez: primeiro Império Ultramarino, depois nação “orgulhosamente só”, 

seguida por doze anos de indefinição quanto ao futuro –  a partir de janeiro de 1986 Portugal 

passa, mais uma vez, a inserir-se nas dinâmicas de uma comunidade política, econômica e 

sobretudo simbólica que transcende suas fronteiras geográficas. Súbito, o novo cenário 

instaura um novo problema, desta feita de comunicação: sendo o único país europeu de língua 

portuguesa, como Portugal haveria de se legitimar culturalmente diante do novo contexto de 

atuação internacional?  

A internacionalização sempre se configurou como um problema para a música 

portuguesa não vinculada ao universo do fado. A força mercadológica do gênero junto à 

comunidade internacional, somada às deficiências da indústria fonográfica lusa no quesito 

promoção além-fronteiras, terminou por bloquear a possibilidade de muitos artistas 

desenvolverem carreiras no exterior. Quando isto eventualmente é conseguido, o sucesso se 

dá no âmbito de certos formatos pouco ou nada legitimados dentro de Portugal e cujo público 

primário consiste nas comunidades emigrantes portuguesas residentes em países como França, 

Brasil e Canadá, como é o caso do nacional-cançonetismo e da música pimba. Não é que a 

música portuguesa não consiga se internacionalizar, portanto: é que os esparsos artistas 

portugueses que conquistam a internacionalização (Roberto Leal, Tony Carreira) não 

correspondem àquilo que a intelligentsia musical lusa gostaria de promover no exterior – a 
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 “Ná rádio, na TV/ nos jornais, e quem não lê?/ Portugal na CEE/ Quanto mais se fala, menos se vê”, não 

menos atual hoje do que há 30 anos. 
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imagem de um Portugal moderno, cosmopolita e “digno da Europa”, em vez de um país 

habitado por emigrantes rudes com inegável pendor para o kitsch. 

Os formatos pop/rock em Portugal confrontam-se com um “problema” extra: não 

sendo o pop/rock um gênero que o senso comum associa à identidade cultural portuguesa, em 

virtude de sua matriz anglófona e do fato de ter se afirmado hegemonicamente como uma 

manifestação cultural dos países de língua inglesa, parece difícil que o apelo de uma banda de 

rock lusa junto ao público estrangeiro sobreviva ao estágio do estranhamento inicial e esta 

venha a ser percebida como algo para além de uma curiosidade bizarra vinda da “terra do 

fado”. No meu entendimento, a questão da hegemonia das matrizes me parece muito mais 

significativa para se entender a não-internacionalização da música pop portuguesa do que o 

clássico discurso da incompreensão da língua portuguesa pelo público estrangeiro ou, pior, de 

que haveria algo na essência do português que o tornaria incompatível com os formatos 

pop/rock. Primeiro, porque chega a ser ingênuo supor que, no concerto de uma banda inglesa 

na França, por exemplo, a totalidade dos presentes estará compreendendo 100% do que é dito 

pelos músicos; segundo, porque o prazer do consumo de música pop vai muito além da 

assimilação dos conteúdos manifestos nas letras, conforme sinalizado por Frith (1996). Não 

deixa de ser instigante ver registros de apresentações de Amália Rodrigues no Japão, com a 

audiência cantando “Tudo isto é fado” em coro, e muito provavelmente sem compreender o 

sentido integral do que está sendo dito.   

Ademais, não é de hoje que apropriações “periféricas” das matrizes pop/rock 

anglófonas adquirem valor de distinção no contexto do mundo globalizado, em que a 

diferença não apenas vende como também articula sentidos de pertencimento, a partir do 

instante em que tais produtos se inserem em novos circuitos e passam a ser consumidos por 

públicos distintos daqueles que originalmente os conceberam. Se a música portuguesa 

contemporânea não se insere nessa dinâmica, isto se deve mais à atual conjuntura 

internacional do mercado de bens simbólicos do que a uma suposta essência da língua ou do 

ser pop em Portugal. 

Na virada dos anos 80 para os 90, e diante da nova realidade comunitária em escala 

europeia, tais fatores podem ter convergido no sentido de fundamentar a opção de algumas 

bandas portuguesas pelo canto em língua inglesa. Se os versos em português funcionavam 

como um obstáculo à circulação da música lusa em escala internacional, num primeiro 

momento adotar a “língua franca do pop” parecia capaz de resolver o impasse. No entanto, a 

internacionalização não se faz apenas com a música, mas sim mediante o acionamento de uma 

infraestrutura de divulgação e promoção que, em Portugal, só começa a funcionar, e ainda 
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assim de modo incipiente, de uns cinco anos para cá. O resultado é que, a despeito de diversas 

iniciativas de sucesso como The Gift, Silence4, Fingertips, Hands on Aproach e tantos outros, 

também o rock português cantado em inglês durante os anos 90 não conseguiu materializar o 

almejado sonho da internacionalização.  

Um outro aspecto que deve ser considerado na tentativa de compreender a guinada 

anglófona do pop/rock português dos anos 90 é a hegemonia midiática do grunge: 

diferentemente do punk, que desembarca n‟Além-Mar com algum atraso em relação ao 

contexto anglófono, o grunge “afeta” Portugal mais ou menos à mesma época que o resto do 

mundo. Seu impulso do-it-yourself versão 1991 fomentou a criação de inúmeras bandas: a 

portuense Blind Zero, do vocalista Miguel Guedes, talvez seja aquela que logrou possuir a 

carreira mais longa. 

A década de 90 instaura, no panorama da música pop/rock portuguesa, um sentido de 

pluralidade que os anos 2000 sem sombra de dúvida intensificarão. Enquanto alguns tinham 

os olhos voltados para Seatlle, outros continuavam buscando, no patrimônio popular rural, 

elementos para a criação de uma tradição renovada. É o caso da banda Sitiados, liderada por 

João Aguardela (mesmo nome por trás de projetos já discutidos por esta pesquisa, como 

Megafone e A Naifa) e que, a exemplo dos irlandeses The Pogues e Dexys Midnight Runners, 

articulava uma proposta de fusão entre a gramática pop/rock e os ritmos tradicionais 

portugueses, como fica patente nas faixas “Vida de marinheiro”, “Vamos ao Circo” e na 

versão de “Para ti, Maria”, dos Xutos e Pontapés, inserida numa coletânea em celebração aos 

vinte anos de carreira do grupo. 

Fazem parte da mesma geração o grupo Clã, projeto liderado por Hélder Gonçalves e 

pela vocalista Manuela Azevedo, que juntamente com o grupo Ornatos Violeta de Manoel 

Cruz, talvez sejam a banda mais expressiva surgida no panorama pop luso durante os anos 90 

a optar pelo canto em português. Se a carreira do Ornatos Violeta durou apenas dois discos, o 

Clã continua sendo, ainda hoje, uma presença constante nos principais eventos e festivais de 

música em Portugal, tendo atuado como “cabeças de cartaz” no palco principal da Festa do 

Avante de 2009. O grupo possui uma dupla inserção na árvore genealógica do pop luso: um 

dos ramos descende da tradição trovadoresca-cum-pop cujo maior representante talvez seja 

Sergio Godinho; o outro guarda afinidades com a linguagem próxima à crônica de costumes 

praticada por nomes como Rui Veloso, para o que decerto muito contribui a sinergia entre os 

músicos do Clã e o letrista Carlos Tê, parceiro habitual do blueseiro portuense. Também vale 

assinalar a relação do grupo com o Brasil: dentre os colaboradores freqüentes da banda, 

constam Arnaldo Antunes e João Ulhoa do Pato Fu (cuja sonoridade guarda algumas 
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semelhanças com a do conjunto português), e na compilação Eu não sou cachorro mesmo, 

dedicada ao músico Waldick Soriano, o Clã contribuiu com uma versão da canção “Tortura de 

amor”.  

Se os anos 90 são caracterizados por uma relativa invisibilidade midiática do pop/rock 

em Portugal, seja ele cantado em português ou não, é no âmbito das sonoridades eletrônicas 

que a música portuguesa deu os passos mais significativos. Por razões de espaço e foco, opto 

por deslocar a necessária discussão sobre a consolidação do hip hop português para o capítulo 

seguinte, que estará estruturado em torno dos formatos musicais associados às novas 

dinâmicas migratórias que atravessam o Portugal contemporâneo. De forma análoga, penso 

que toda uma outra tese seria necessária para dar conta das diversas cenas de música 

eletrônica em Portugal, cada uma com sua especificidade e pressupondo circuitos de produção 

e consumo consideravelmente distintos daqueles que o escopo desta pesquisa se propôs a 

abarcar
88

. Portanto, restrinjo-me às manifestações vinculadas ao universo das sonoridades 

eletrônicas apenas na medida em que estas produzam interfaces nítidas com a gramática do 

pop/rock. A título de encerramento desta seção, e antes de passarmos para a análise do cenário 

pop português dos anos zero, gostaria de tecer alguns comentários sobre o impacto 

proporcionado pelo artista Pedro Abrunhosa quando do lançamento de seu primeiro álbum, 

Viagens, de 1994. 

Músico de formação jazzista e conhecido por sua atuação intensa na arena política 

lusa, Abrunhosa é, juntamente com o Madredeus, o artista português que maior projeção 

internacional atingiu durante os anos 90, tendo alcançado tal feito sem explorar nenhuma 

conexão com o universo do fado ou dos gêneros tradicionais (OLIVEIRA, M., 2007). Sua voz 

em registro próximo do grave foi a primeira em 20 anos (desde o 25 de abril, portanto) a ser 

alvo de censura em Portugal, a propósito dos versos de “Talvez foder”. Recentemente, a 

propósito de uma edição especial retrospectiva dos 25 anos da Revista Blitz, o disco Viagens 

ocupou o primeiro lugar na lista de álbuns mais influentes da década de 90, sendo Abrunhosa 

considerado o introdutor, “no léxico da pop [sic] feita em Portugal, [d]as linguagens da 

música negra americana” (PEREIRA, 2009, p. 70).  

Em sintonia com as vertentes do acid jazz e trip hop então em voga, nomeadamente no 

cenário europeu, os quadros de modernidade interpelados por Abrunhosa garantiram ao 
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 Foram escassas as referências à cena eletrônica portuguesa no material hemerográfico que pesquisei e coletei 

(BELANCIANO, 2008d; CARITA, 2008), o que tanto pode significar uma postura de guetificação por parte dos 

setores hegemônicos da imprensa musical lusa quanto o desconhecimento dos jornalistas em relação às 

particularidades deste circuito, a despeito de nomes como DJ Ride conseguirem transitar de forma legitimada 

entre os universos do pop/rock e o da eletrônica (seu EP Beat journey é um dos mais “descarregados” no site do 

Projeto Optimus Discos, sobre o qual falarei mais adiante).   
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músico portuense uma circulação midiática considerável, sobretudo nos países falantes da 

língua portuguesa. Além de diversas passagens pelo Brasil (sendo a mais recente delas no ano 

passado, para uma apresentação em Porto Alegre do álbum Longe, gravado com o suporte do 

grupo Comité Caviar após décadas de parceria com o Bandemónio), a trajetória de Pedro 

Abrunhosa registra colaborações com Caetano Veloso, Lenine, Zélia Duncan, Elba Ramalho, 

Zeca Baleiro, Sandra de Sá e Edson Cordeiro.  

A exemplo da segunda metade dos anos 1970, a década de 90 representa um daqueles 

momentos de transição para a música portuguesa que dificulta sobremaneira o seu 

mapeamento preciso. É possível identificar, na aparente fragmentação do período, tanto um 

eco dos processos políticos, econômicos e sociais pelos quais Portugal passa em virtude de 

sua inserção no contexto comunitário europeu, quanto da alta visibilidade internacional 

atingida em virtude de eventos internacionais sediados no país (entre 1994 e 2004, Lisboa 

torna-se Capital Européia da Cultura, sedia a Expo98 e a Eurocopa), ao mesmo tempo em que 

antecipa aquilo que o decênio seguinte trará de novo para o panorama pop/rock luso. Cada 

nome, vertente, estética ou proposta apresentada ao longo das últimas páginas abriu, à sua 

maneira, um caminho de possibilidades para a música pop portuguesa contemporânea. O terço 

final deste capítulo será dedicado ao estudo das convergências de tais caminhos na 

constituição do cenário atual, em que as noções de hibridismo, releitura e apropriação 

desempenharão papéis estratégicos. 

 

3.4 Múltiplas portugalidades no pop/rock luso dos “anos zero” 

 

Setembro de 2006. O quarteto carioca Los Hermanos seria a atração principal daquela 

noite no Circo Voador – mítico espaço de shows situado na região central do Rio de Janeiro, 

referenciado nas principais narrativas sobre a cena rock and roll brasileira dos anos 1980 em 

diante como um espaço fundamental para sua consolidação (DAPIEVE, 1995). Saudado por 

vastas parcelas da crítica como um dos maiores expoentes da fusão entre a linguagem do indie 

rock, samba e MPB (o álbum IV havia sido recém-lançado), àquela altura o Los Hermanos já 

era célebre tanto por sua música quanto pela vasta e visível comunidade de fãs, 

incondicionalmente presente em cada apresentação pública do grupo. A “primeira parte” do 

show daquela noite, como se diz n‟Além-Mar, estaria a cargo de uma banda portuguesa 

intitulada Toranja. Salvo lapso de memória, desde a última visita do Madredeus ao Brasil, no 

já longínquo ano de 2001 para um concerto gratuito na Praia de Copacabana ao lado de Gal 

Costa, que uma banda portuguesa não desembarcava por estas terras e atraía (alguma) atenção 
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da mídia local. Na altura, o Toranja contava com dois álbuns de sucesso no currículo, o que, 

levando-se em conta as reduzidas dimensões do mercado pop/rock português, bastavam para 

que o grupo desfrutasse de um status de banda de culto em Portugal. 

Os músicos do Toranja conheceram o trabalho do Los Hermanos durante uma viagem 

ao Rio de Janeiro e assumiram a influência da banda carioca em suas composições. “O que os 

une (...) é a ascensão meteórica e o rock melódico de letras trabalhadas, ora inspirado pelo 

samba fundido ao set de metais, ora pelo fado tocado com duas guitarras, piano, baixo e 

bateria” (RODRIGUES, 2006, p. 2). Posteriormente, os respectivos empresários promoveram 

um encontro entre os grupos, do qual nasceu a idéia de uma série de concertos em conjunto a 

serem realizados em Portugal e no Brasil  

A despeito de, naquela ocasião, ainda ter o Madredeus e o Xutos & Pontapés como 

sinônimos de “música portuguesa contemporânea”, eu já estava razoavelmente familiarizado 

com o argumento segundo o qual a baixa representatividade desta música no Brasil deveria 

ser atribuída à nossa dificuldade de compreensão da língua portuguesa tal qual falada em 

Portugal. Em matéria publicada no jornal O Globo em 22 de março de 2006, o tecladista dos 

Hermanos, Bruno Medina, afirmou que “a MPB, em Portugal, é tratada pelo departamento de 

música nacional. Ou seja, não é considerada estrangeira” (apud RODRIGUES, p. 2). O 

vocalista do Toranja, Tiago Bettencourt, por sua vez, oferecia uma perspectiva menos 

abonadora para a música lusa no Brasil: “quando fui aí, tive que falar brasileiro porque 

ninguém me entendia. Por vezes, achavam que eu era italiano. Tenho um pouco de receio que 

nos concertos não entendam as letras das músicas, sendo que é uma parte bastante importante 

do nosso trabalho” (ibid.). Qual não foi minha surpresa, então, ao ver a plateia de um Circo 

Voador lotado – e, até provem o contrário, majoritariamente composta por brasileiros – entoar 

em côro os versos das canções do Toranja, que em nada ficam a dever às dos Hermanos 

cariocas em termos de rebuscamento e complexidade e que, salvo uma esparsa aparição na 

MTV Brasil por ocasião do show do Circo Voador, nem de longe frequentavam os tops das 

playlists nacionais. 

Compreensível, portanto, que, tendo em vista o impacto desta “primeira impressão”, 

um dos atalhos por mim buscados quando do início efetivo desta pesquisa consistiu em 

descobrir por onde andava o Toranja. Foi a professora Isabel Ferin Cunha, futura orientadora 

da presente investigação em terras lusas, quem me comunicou, muito antes de saber o papel 

que desempenharia na minha trajetória acadêmica, que a banda liderada por Tiago Bettancourt 

havia dado início a um “ano sabático” de duração indeterminada. Mais semelhante ao Los 

Hermanos, impossível. O que mais me chamou a atenção, contudo, foi a continuação da fala 



165 

 

da professora Isabel: “Em Portugal, é assim que as coisas se sucedem. As bandar surgem, 

lançam um par de discos de sucesso e depois desaparecem. É tudo muito efêmero...”. 

O universo pop/rock sempre teve uma relação ambivalente com a ideia de 

efemeridade. Por um lado, a ideologia do rock não raro ostentou a máxima do “viva rápido, 

morra jovem” como tradutora de um estado de espírito condizente com a valorização do 

excesso e da intensidade que certas vertentes do rock preconizavam, legitimando num nível 

discursivo todas as bandas encerradas de forma prematura ou todos os ídolos falecidos antes 

do tempo como transmissores do autêntico espírito do rock and roll. Celebrar 40 anos de 

carreira ou envelhecer fazendo rock era assumir o próprio anacronismo, viver de glórias 

passadas ou repetir-se ad infinitum, vide os argumentos que por vezes são utilizados em 

referência aos novos lançamentos de bandas como Rolling Stones ou artistas como Paul 

McCartney (HESMONDALGH, 1998; JANOTTI JR, 2003; MONTEIRO, 2006). 

Por outro lado, o mesmo rock que prega a existência curta, porém intensa, não raro 

celebra os artistas e bandas que conseguem atravessar as décadas preservando a própria 

identidade contra todas as flutuações da moda ou dos gostos do público. Isto se torna mais 

evidente quando olhamos para universos como o do heavy metal, no qual “fazer exatamente o 

que se esperava” ou “lançar um disco como se fosse 1975” se torna uma marca de distinção 

positiva. Para os defensores deste argumento, valorizar o efêmero, o passageiro, seria da 

ordem do “pop”, do “ligeiro”, aqui pensado como sinônimo de superficial, irrelevante e 

pautado única e exclusivamente pelos interesses de mercado
89

.  

A maior lacuna deixada pelas abordagens historiográficas do universo pop/rock 

português concebidas até o presente momento é que estas tendem a se pautar pela associação 

entre efemeridade artística e ausência de significado sociocultural. Imbuídos de uma crença 

quase darwinista no poder autorregulador do tempo, tais autores sustentam que só “durou” 

quem possuía “qualidade” (BARRETO, 1997). Como, por exemplo, dos artistas surgidos por 

ocasião do boom oitentista do rock português apenas “vingaram” os Xutos & Pontapés, GNR, 

UHF e Rui Veloso, ou a vaga pop dos anos 1980 não possui relevância sociocultural alguma 

ou apenas os nomes supracitados merecem ser analisados como estudo de caso. O resultado 

desta postura é que, pelo caminho, tombaram como objetos de análise inúmeras bandas que, a 

despeito de terem marcado sobremaneira o seu momento de atuação, ficaram para a 

posteridade como curiosidades efêmeras e passageiras. 
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 Trecho conclusivo da crítica de Mario Lopes (2009b, p. 30) para o último CD dos Xutos & Pontapés: “Tudo 

isto não são os Xutos como sempre. São os Xutos de sempre. Há uma diferença e este álbum demonstra-o da 

melhor maneira possível”.  
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Refiro-me aos anos 1980 como forma de iluminar o instante atual, pois se me 

proponho a investigar o cenário pop/rock português contemporâneo, isso implica assumir uma 

série de riscos, sendo o maior deles aquele que surge da dicotomia “pereno versus efêmero”: 

tendo em vista o recorte temporal por mim adotado, pode ser que, daqui a dois, cinco ou dez 

anos, diversas bandas mencionadas ao longo desta e de outras seções já não mais existam, ou 

vários artistas mencionados como indicadores desta ou daquela tendência já não façam mais 

parte do cenário musical português. Considero, no entanto, que a visibilidade midiática 

alcançada pela banda X ou Y em 2004 ou 2010 basta para justificar sua relevância 

sociocultural e as questões que dela derivam.  

Veja-se o caso do Toranja em 2006: numa década ainda profundamente marcada pelas 

incursões de algumas bandas portuguesas na seara da música pop cantada em inglês, uma 

banda que se expressa na língua de Pessoa não apenas desfruta de algum sucesso intra-muros 

como também alcança, graças à atuação de mediadores legitimados, alguma projeção junto a 

um mercado internacional historicamente resistente à música lusa. Tanto o sucesso intra-

muros quanto a projeção internacional foram efêmeros, sim, mas será que tais evidências não 

bastam para que o “exemplo-Toranja” signifique alguma coisa, por exemplo, no âmbito dos 

intercâmbios musicais entre Portugal e Brasil ou da construção da legitimidade da língua 

portuguesa como idioma possível do pop português, que decerto se intensificará nos anos 

seguintes? 

Elejo, portanto, três linhas-mestras para a análise que se segue. Todas correspondem a 

tendências que a pesquisa hemerográfica, a observação participativa e as entrevistas 

realizadas em solo português entre os meses de agosto de 2009 e janeiro de 2010 me 

permitiram identificar, e possuem como eixo basilar a discussão em torno das marcas de 

portugalidade ostentadas por certas manifestações musicais contemporâneas na constituição 

de narrativas identitárias múltiplas e plurais. Uma primeira linha diz respeito ao uso da língua 

portuguesa ou inglesa como idioma possível do pop/rock português; uma segunda concerne à 

recuperação de determinadas matrizes musicais que, em conjunto, comporiam uma espécie de 

patrimônio pop luso; uma terceira, por fim, retoma os já mencionados impasses da 

(dificuldade de) internacionalização da música portuguesa num contexto globalizado. 

Um primeiro desafio que o tema da portugalidade nos impõe consiste em arranjar 

meios de discuti-lo sem adotar perspectivas essencialistas ou míticas. A palavra portugalidade 

aparece inúmeras vezes nas falas de críticos, músicos e profissionais do rádio direta ou 

indiretamente utilizados como fontes desta investigação, no mais das vezes sendo utilizada 

como um ponto de partida – ou seja, algo dado a priori – e não como ponto de chegada – ou 
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seja, algo que se constrói no tempo e no espaço, sob determinadas condições históricas, 

sociais e políticas. A portugalidade como ponto de partida dificilmente consegue escapar à 

tentação do essencialismo, pois é como se os elementos constituintes desta identidade 

portuguesa, além de fixos e imutáveis, fossem da ordem do natural, do já estabelecido e, 

portanto, do consensual. Bastaria olhar para determinada pintura, provar determinado prato ou 

ouvir os acordes iniciais de uma determinada canção para imediatamente sermos capazes de 

identificar os traços propriamente portugueses que os constituíriam.  

A portugalidade como ponto de partida acaba por mascarar as disputas pelo direito de 

significar que fazem dos processos identitários uma arena de conflito. Quando é preciso 

definir, para fins de legislação, por exemplo, o que pode ser classificado como “música 

portuguesa”, é que as tensões tendem a aflorar e o discurso da portugalidade como essência 

revela seus aspectos problemáticos. Conforme o artigo 41 da Lei nº54/2010 de 24 de 

dezembro, também conhecida como Lei da Rádio
90

, fica estipulado que a programação 

radiofônica deve ser obrigatoriamente preenchida segundo uma cota mínima variável de 25% 

a 40% de músicas portuguesas, ou seja, “que veiculem a língua portuguesa ou reflictam o 

património cultural português, inspirando -se, nomeadamente, nas suas tradições, ambientes 

ou sonoridades características, seja qual for a nacionalidade dos seus autores ou intérpretes” 

ou “que, não veiculando a língua portuguesa por razões associadas à natureza
91

 dos géneros 

musicais praticados, representem uma contribuição para a cultura portuguesa” [grifo meu]. O 

Artigo 43, por sua vez, estabelece que 60% desta cota deve ser preenchida por “música 

composta ou interpretada em língua portuguesa por cidadãos dos Estados membros da União 

Europeia”, excluindo, portanto, músicos brasileiros que cantem em português e cujas letras 

tematizem aspectos da cultura lusa. Ou seja, conforme apontado em entrevista pelo radialista 

Henrique Amaro, da Antena 3, não sem uma considerável dose de sarcasmo em relação à 

norma, “se o Sting grava uma canção sobre o Alentejo, também o Sting entraria na definição 

de música portuguesa contemplada pela legislação”. 

O exemplo que envolve o cantor Sting pode soar anedótico, mas não deixa de revelar, 

à sua maneira, o quão passível de questionamento e complexificação se torna a definição de 

identidade portuguesa quando esta é assumida como essência, e não como um discurso 

construído de acordo com determinados interesses num dado contexto. É por isso que, pelo 
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 A legislação reguladora da radiodifusão em Portugal pode ser consultada na íntegra em 

<http://www.erc.pt/pt/radio>.  
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 Não posso afirmar com certeza se, ao se referir à “natureza” da música como impedimento à expressão em 

língua portuguesa, a Lei se refere a casos pontuais como covers de músicas em outra língua feitas por artistas 

lusos ou se também a Lei é pautada por boa dose de essencialismo e considera que há algo de “natural” em 

certos gêneros se expressarem numa língua e não em outra. 
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menos num primeiro momento, parece mais fácil estudar o fado ou as manifestações 

folclóricas, supostamente “tradutoras” desta portugalidade essencial: tal como as tradicionais 

pescadinhas de rabo à boca da culinária portuguesa, tais concepções de identidade quase 

tautológicas, na medida em que se definem circularmente, tendem a favorecer abordagens 

mais cômodas do problema, que ao fim e ao cabo, e na melhor das hipóteses, apenas 

conseguem concluir o que o ponto de partida já determinava. 

Eis uma das razões pelas quais o universo do pop/rock talvez tenha sido tão pouco 

abordado pelo meio acadêmico português: falta romper com certos pressupostos essencialistas 

em torno da identidade lusa para que sejam desenvolvidas ferramentas teóricas que não 

apenas dêem conta das especificidades do gênero em questão, como também não “meçam” o 

pop/rock com os mesmos instrumentos utilizados para avaliar o fado ou a tradição musical 

rural.   

A questão da língua me parece desempenhar um papel fulcral nesta dinâmica. Pois se 

no âmbito do fado, por exemplo, cantar em português parece um dado quase “natural” 

(embora nem de longe o seja), tendo em vista os modos de performance segundo os quais o 

formato hegemonicamente se constituiu, no que diz respeito ao pop/rock a questão do idioma 

configura-se como bem mais complexa. Embora seja na década de 1990 que a visibilidade 

midiática do pop/rock luso cantado em inglês acirre a polêmica em torno da portugalidade, o 

debate certamente é mais antigo do que parece. O sentido de nacionalidade de determinada 

expressão musical é tão socialmente construído quanto a hegemonia de alguns imaginários 

simbólicos e midiáticos sobre outros. No entanto, é para os modos de articulação e uso desses 

discursos que nosso olhar crítico deve se dirigir. Recorro ao jornalista Miguel Esteves 

Cardoso, falando a propósito dos anos 1980, para investigar de que forma o “boom” do rock 

português trouxe à tona algumas destas questões. 

 

Nem se fala naqueles que, ingloriamente, tentam cantar em inglês, porque embora 

sejam inteligentes e tenham razão (o rock está para o inglês como o fado está para o 

português), vão-se meter, corajosamente, num mercado onde são soterrados por 

avalanches de músicos infinitamente superiores porque naturais. Compare-se com a 

idéia de um inglês bem intencionado e razoável pronúncia portuguesa a tentar 

competir no mercado de fadistas, e vê-se o desconsolo... (...) Aqueles que, 

corajosamente, tentam fazer rock com letras portuguesas – uma tarefa dificílima por 

razões lingüísticas, mas também culturais – continuam a imitar (quase sempre mal) 

os modelos estrangeiros, em vez de procurar raízes novas, como a música africana e, 

sobretudo, a caboverdiana (CARDOSO, 2003, p. 185-189; grifos meus). 

 

Percebe-se como a percepção do autor sobre a baixa expressividade do rock feito em 

Portugal nos anos 80, conseqüência da inadequação entre a matriz cultural do pop/rock e a 
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língua portuguesa, deriva para uma constatação a respeito da qualidade da produção 

portuguesa no âmbito desse gênero massivo, que deveria buscar referências em outras 

matrizes culturais que não as anglo-estadunidenses em nome de uma maior sofisticação 

musical. Se, até o boom, cantar em português tendia ser percebido como mero disfarce para a 

importação de formas musicais “estrangeiras”, e se durante o boom tal recurso afirmou-se 

como um demarcador identitário, no contexto musical lusitano dos anos 90, em que cantar em 

inglês se converteu em prática quase majoritária, por se configurar como uma espécie de 

atalho para a consagração no exterior, a opção pelo português volta a assumir um caráter de 

“resistência” e presumida “autenticidade”. Isto se reflete no depoimento de músicos 

contemporâneos portugueses que atuam fundindo o rock e a música tradicional portuguesa, 

como Jorge Cruz, que já integrou as bandas/projetos Superego, Pequeno Aquiles e hoje, além 

de liderar o Diabo na Cruz, atuou como produtor dos discos de estréia d‟Os Golpes e de João 

Só & os Abandonados:  

 

Canto e escrevo em português porque sinto que me expresso com verdade e seria 

incapaz de me exprimir noutra língua. (...) O que nós estamos à procura, é fazer 

rock que só possa ser português, ou seja, continua a ser rock, mas ao mesmo tempo 

é uma música específica duma cultura que nos possa distinguir dos outros. Para que 

não sejamos meros papagaios de coisas que ouvimos de outros sítios
92

. 

 

O discurso da verdade/naturalidade no cantar (em português), contudo, varia 

consoante a matriz interpelada e o imaginário com o qual se pretende dialogar. Ninguém 

questiona que no Bilhete de Identidade do músico David Fonseca, ex-Silence 4 e atualmente 

um dos nomes pop/rock que mais vende discos em Portugal, conste a informação 

“Nacionalidade: portuguesa”. No entanto, seu posicionamento em relação ao idioma das 

canções segue uma trajetória distinta da de Jorge Cruz: “às vezes perguntam-me (...) se  não 

gostava de cantar em português. (...) A ideia de me sentar e cantar em português é uma ideia 

estranha. Não me parece viável. Seria sabotar o meu trabalho” (apud BELANCIANO, 2007e, 

p. 30).  

 

Acho que olham com aquela curiosidade de um português cantar em inglês. Em 

todas as entrevistas de promoção que fiz há sempre essa questão: por que é que não 

estou a cantar fado? (...)Isso é muito problemático porque vivemos cada vez mais no 

mundo e não em Portugal. Vivemos rodeados de referências culturais e temos acesso 

a elas no momento em que elas passam, não três meses mais tarde, como acontecia 

há 15 anos. (...) Dizem-me muitas vezes que se eu tivesse nascido noutro sítio era 

muito mais fácil para mim: mas eu não sei! Podia ter nascido (...) na Inglaterra ou na 

América e nunca ter conseguido chegar a lado nenhum. (PEREIRA, 2008, p. 57) 
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 Disponível em: <http://www.mondobizarre.com/e_oestadodanacao.html>. Acesso em: 9 jul. 2007, grifo meu. 
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Retomando um “atalho” mencionado no início da seção sobre o rock luso dos anos 80 

e 90, o que o CD O melhor do rock português representou em relação à década do boom e ao 

decênio posterior, o duplo álbum Novo rock português (Chiado Records/Farol Música, 2007) 

funcionou como introdução à produção contemporânea. De imediato, chamou a minha 

atenção o fato de, na primeira coletânea, todos os artistas cantarem em português, enquanto 

que, na segunda, apenas cinco (Linda Martini, Balla, Orangotang, Ovo e Houdini Blues) das 

38 bandas reunidas não cantavam em inglês. Ambos os discos, contudo, foram editados mais 

ou menos à mesma época: ou seja, enquanto o primeiro cria um cânone retrospectivo em 

relação à década de 80 composto unicamente pelas bandas que cantam em português, a 

“mensagem” transmitida pelo segundo informa, nas entrelinhas, que o “novo rock português” 

utiliza o inglês como idioma preferencial.  

Não tenho acessos a dados hemerográficos referentes aos anos 1990 para mensurar 

como se dava a disputa de forças entre os defensores da portugalidade via língua portuguesa e 

os que preconizavam a importância de o pop/rock português estar em sintonia com a atual 

configuração dos mercados globais (e que por isso entendiam o uso da língua inglesa como 

etapa necessária rumo à desejada internacionalização). Aliás, é provável que os argumentos 

fossem menos polarizados do que as linhas anteriores fazem crer. No que diz respeito ao 

momento contemporâneo, contudo, é possível perceber as diversas nuances deste debate.  

Por um lado, o próprio questionamento das macro-narrativas identitárias (como a da 

Nação), característico da modernidade tardia (GIDDENS, 2002), torna o discurso da 

portugalidade mais permeável a elementos outros que não aqueles em torno dos quais 

costumava estar estruturado até então. O ingresso de Portugal na União Europeia, a adoção do 

euro como moeda comum, a intensificação dos fluxos migratórios oriundos do Brasil e das 

ex-colônias africanas, o estabelecimento das segundas e terceiras gerações de imigrantes em 

terras lusas, a sedimentação de uma cultura de consumo urbana, em suma, o alargamento das 

fronteiras geográficas e simbólicas parece ter contribuído para que a própria narrativa da 

portugalidade se tornasse cada vez mais plural. Segundo esta perspectiva, fazer música 

portuguesa estaria muito além do binômio fado & folclore, do cantar em português ou mesmo 

da interpelação de iconografias e matrizes constituintes da tradição musical lusa. 

Por outro lado, sabe-se que a identidade só se torna um tema de discussão no momento 

em que se encontra sob aparente ameaça. É certo que podemos questionar a própria ideia de 

“ameaça”, no sentido de que nenhuma identidade se perde ou se dissolve por completo: sendo 

uma arena de disputas, é mais provável que uma dada identidade saia da contenda 
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reconfigurada do que “perdida”. As mesmas circunstâncias elencadas no parágrafo anterior 

que contribuíram para a flexibilização da ideia de portugalidade podem fomentar posturas 

reativas de fechamento em torno de marcas mais nítidas e discursos menos porosos. 

Identidades reativas, contudo, não significam o mesmo que identidades reacionárias. 

Não é como se tais discursos necessariamente derivassem para posturas intolerantes em 

relação à mistura ou à “contaminação” por matrizes externas – até porque cada vez mais se 

torna inconcebível defender a existência de formatos puros ou imunes aos processos de trocas 

simbólicas em escala global. Longe se vai o tempo em que o posicionamento estético e 

ideológico de uma banda como os Heróis do Mar seria percebida como apologética do 

nacionalismo xenófobo: basta ver o modo como a recepção em torno da releitura 

contemporânea do legado os Heróis, feita pela banda Os Golpes, passou ao largo deste tipo de 

associação. 

 

Esta banda que canta “golpe a golpe, inventamos Portugal” não se pretente fechada. 

(...) É certo que tem cruzes de Cristo e tambores do folclore como iconografia, mas 

cresceram com uma cultura popular globalizada – na sua música, ouvem-se ecos de 

Television ou dos Strokes. O segredo (...) está em terem conseguido transformar 

tudo isso que são em música em que todos neste país conseguirão, de alguma forma, 

reconhecer-se. (LOPES, M., 2009d, p. 19) 

  

Ao que faz côro o líder d‟Os Golpes, Manuel Fúria: 

 

O pop rock chegou a um tal estado de universalização que já não é patrimônio de 

ninguém. (...) Acredito que os anos 80 foram uma explosão de criatividade muito 

engraçada que se perdeu nos anos 1990. Aquilo que nos interessa na música 

portuguesa está aí. (...) Há este lado de usar bandeiras e torná-las de novo patrimônio 

comum que acho importante. (...) Podemos perfeitamente embrulhar-nos em 

bandeiras, como faz o Morrissey ou como fazem os The Who, e dizer „isto somos 

nós, isto é Portugal e é só pop‟ (ibid., p. 18) 
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No entanto, parece inegável que a matriz identitária interpelada (e construída) pel‟Os 

Golpes é consideravelmente distinta daquela empreendida por Sean Riley & The Slowriders, 

The Vicious Five, Bunnyranch ou Old Jerusalem, apenas para citar alguns nomes da recente 

vaga pop/rock portuguesa que optam pelo canto em língua inglesa. O desafio, portanto, está 

em se investigar como cada artista ou banda atuante no atual cenário pop/rock português 

constrói a sua própria ideia de portugalidade e, assim, legitima sua inserção no panorama da 

“música portuguesa” contemporânea.  

 

Sean Riley é português e nasceu em Leiria. Não. Sean Riley é americano, filho de 

velharias country e de „On the road‟, filho de rock‟n‟roll e do cavalgar solitário em 

direção ao crepúsculo. (...) Não existe uma coisa nem outra. Sean Riley não existe. 

Fora do corpo e da imaginação de Afonso Rodrigues, que é português e nasceu em 

Leiria, não existe. (...) Ser português, neste caso, é mero apontamento biográfico. 

(LOPES, M., 2007g, p. 33) 

 

[Os Vicious Five] não vêem diferença  “entre o que vai na cabeça dos putos de 

Berlin, Estocolmo ou Lisboa, para além, claro, das carteiras e oportunidades”. 

Assumem “um bairrismo lisboeta” que sempre esteve sugerido, abominam o 

“coitadinhismo” português. Rui Mata, que trabalha em video, conta como, por 

vezes, lhe elogiam o trabalho: “Eh, pá! Isto parece internacional!”. Há anos, noutro 

Portugal, tal seria motivo de orgulho. A Rui Mata, parece um encolher de ombros”. 

(LOPES, M., 2008b, p. 19). 

 

Os Bunnyranch não observam o outro lado do Atlântico, ou o outro lado do Canal da 

Mancha, com olhar provinciano. (...) A última canção de Teach us lord é uma versão 

magnífica de “Sansão foi enganado”, (...) orginal de 1961, por Zeca do Rock, 

pioneiro do rock‟n‟roll e primeiro a gravar um sonoro yeah em solo nacional. „Esta 

memória sempre existiu. Não olhamos pra trás agora e descobrimos que nos anos 

1960, em Portugal, se faziam este tipo de coisas‟. Não são os Estados Unidos, não é 

a Inglaterra. É um espírito e uma cultura comuns” (apud LOPES, M., 2008f, p. 23) 

 

[Eles] têm a sua raiz nos EUA. (...) A [banda] que mais olha para as grandes 

pradarias, para os mais ínfimos ramos de cada delta, para os salões sujos de pianolas 

Fig. 18 e 19 Capa de Cruz vermelha sobre fundo branco (Amor Fúria, 2009), 

álbum de estréia d‟Os Golpes. Coleção particular. Foto da banda, com Manuel Fúria 

à direita. Disponível em: <http://portugalrebelde.blogspot.com/2011/03/os-golpes-

g.html>. Acesso em: 12 nov. 2011. Ver p. 130 para intertextualidade com os Heróis 

do Mar. 
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com caruncho são os Wraygunn. (...) [Paulo] Furtado pode ter nascido em Portugal, 

mas na cabeça dele o mapa da América não tem segredos. (BONIFÁCIO, 2007b, p. 

51) 

 

Gêneros musicais, para além de seu caráter de orientação para o mercado, ou mesmo 

precisamente em virtude disso, também possuem uma história, com direito a álbuns seminais, 

“pais fundadores”, árvores genealógicas, graus de parentesco e por aí vai, configurando 

campos de possibilidades distintos no interior do qual determinado artista ou banda atuará 

(FRITH, 1996; JANOTTI JR., 2003; LONGHURST, 1995; NEGUS, 1996). E a partir do 

momento em que um dado gênero se consolida no tempo e no espaço, passando a ser objeto 

de tais discursos, torna-se viável falar na existência de uma tradição daquele gênero, ou seja, 

de matrizes históricas, estéticas e socioculturais passíveis de serem reapropriadas e 

reconfiguradas por novos agentes.   Se uma das funções do discurso tradicional é fundamentar 

o processo de construção de narrativas identitárias diversas, por que não expandir o conceito 

para os formatos musicais populares massivos e midiáticos, se estes não apenas desdobram e 

atualizam elementos da “tradição tradicional” como também atuam no sentido de criar novas 

tradições?  

Sendo os cânones dinâmicos e móveis, a “cotação” de um determinado gênero no 

mercado global de bens simbólicos também não se pauta pela ideia de fixidez (BOURDIEU, 

1999). E embora os ciclos segundo os quais um dado formato pode passar da total 

invisibilidade à extrema valorização sejam difíceis de prever, o momento contemporâneo 

acena com algumas características bastante particulares. Ao longo do último decênio, tudo se 

tornou tão acelerado e múltiplo que a suposta regularidade dos “ciclos de vinte anos” (em que 

cada década, no afã de romper com os traços hegemônicos da década anterior, revisitaria 

deliberadamente as modas de vinte anos atrás) parece ter perdido a validade, e o que era 

produzido na virada para os anos 00 já se torna passível de reapropriação e desconstrução. 

Vimos nas seções anteriores como a consolidação de uma sociedade de consumo em 

Portugal é consideravelmente recente, o que gera conseqüências nos modos pelos quais a 

existência de uma cultura das mídias no país vinha sendo articulada e pensada até então. Se o 

pop/rock português contemporâneo parece tão voltado para a recuperação da tradição 

midiática lusa dos últimos 30 anos isto se deve, em parte, à tomada de consciência, embora 

tardia, da existência de um vasto patrimônio de ícones e símbolos passíveis de serem 

reapropriados e legitimados pelas novas gerações de músicos e compositores. 

É fácil associar tradição a folclore e circunscrever “formas tradicionais”, no âmbito da 

música portuguesa, aos cantos e danças de Trás-os-Montes compilados por Giacometti e 
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Lopes-Graça ou aos projetos contemporâneos que dialogam diretamente com estes formatos, 

a exemplo de grupos como o Galandum Galundaina: menos usual é pensar de que forma o 

pop/rock também configura, em torno de si, um discurso de tradição, segundo o qual 

determinadas matrizes, consoante as circunstâncias de apropriação, os cânones e hierarquias 

vigentes, também poderiam ser interpeladas de forma menos ou mais legitimada por novos 

atores sociais.   

De maneira geral, artistas e bandas que despontam ao longo do último decênio surgem 

num contexto de intensa reflexividade da música portuguesa em relação a ciclos, movimentos 

e estilos de épocas anteriores. Se desde os anos 80 é possível falar na existência de uma 

cultura midiática lusa (pelo menos nos termos do que, contemporaneamente, se entende por 

cultura midiática), é durante a década de 90, com o estabelecimento dos canais de televisão 

privados e a prosperidade econômica trazida pela entrada na União Européia e por uma maior 

abertura do país aos mercados globais, que esta cultura busca se consolidar. A reflexividade 

“conectada” dos anos 2000, somada à existência de um vasto repertório tornado cada vez mais 

acessível, parece inaugurar um momento em que a configuração da cultura midiática lusa 

tende a se dar de modo mais plural, aberto a fusões e hibridações diversas, mas sem 

abandonar de todo a busca por essa tal portugalidade que – felizmente – ninguém sabe muito 

bem definir o que é.  

Não que o cenário pop/rock luso atual, em sua totalidade, seja composto por artistas e 

bandas que fazem de cada canção uma declaração de princípios sobre identidade nacional e 

temas afins. Tal característica talvez fique mais patente a propósito das bandas que cantam em 

português e declaradamente invocam esse imaginário midiático luso, embora no que diz 

respeito às bandas que se expressam em inglês a questão da identidade também se faça 

presente, só que a partir de um outro viés: no caso, o da inserção de Portugal na dinâmica dos 

mercados globais de música pop, em sintonia com as matrizes musicais legitimadas no 

momento. É o caso de agrupamentos contemporâneos cujas matrizes aparentemente estão 

dissociadas da noção mais tradicionalista de portugalidade, como o Melech Mechaya, que 

promove uma releitura do repertório klezmer (embora nenhum dos seus integrantes possua 

ascendência judaica) pela via das sonoridades dos Bálcãs, e do Blasted Mechanism, talvez o 

grupo que melhor articule a fusão entre noções tradicionais e modernas de 

localismo/tribalismo e globalismo.  

 

Que sentido poderá fazer uma japonesa cantar fado ou um quinteto de portugueses 

gravar música de judeus? Se a música for boa, todo. Se assim não fosse não haveria 

a soul que os escravos levaram para os EUA, e se assim não fosse não haveria o 
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afrobeat que Fela Kuti e Tony Allen criaram na Nigéria depois do primeiro ter visto 

James Brown na América. (...) Na ótima „Bulgar de Almada‟ afadalha-se,  por via 

do contrabaixo e da guitarra, uma melodia judia, e ainda se juntam os coros das 

Tucanas, assim criando pontes que não existem desde os tempos de D.Manuel. 

(BONIFÁCIO, 2009f, p. 36).  

 

[Os Blasted Mechanism promovem] o frenesim de uma world music sem centro 

definido – tudo concentrado no poder do ritmo e no êxtase escapista comunal. (...) A 

ideia de uma rave onde cabem berimbaus, cítaras, baixos sintetizados, guitarras 

cósmicas e o sotaque de xamã jamaicano caucasiano [de] Guitshu. Pregação 

messiânica da alvorada de um novo mundo globalizado – todas as culturas e todos 

os tempos unidos numa banda-fantasia – (...) música que é ritual xamânico para a 

geração rave. (LOPES, M., 2007a, p. 56; 2007b, p. 45) 

 

 

No caso do Blasted Mechanism, os mapeamentos identitários segundo pressupostos 

essencialistas se tornam duplamente problemáticos tendo em vista certos elementos 

constituintes da performance do grupo, como o fato de seus integrantes só aparecerem 

utilizando máscaras e figurinos de inspiração mezzo alienígena mezzo robótica, e de algumas 

letras de canções serem compostas num idioma criado pela própria banda – o karkoviano, em 

referência a Karkov (née Rui Carvalho), líder do Blasted até 2007. O posto de frontman do 

grupo é ocupado desde 2009 por Pedro Lousada (aka Guitshu), ano que também assinala a 

chegada às lojas do álbum Mind at large. Este conta com a participação de Marcelo D2 na 

faixa “Voo de Ícaro”, e seu lançamento envolveu uma extensiva campanha promocional 

envolvendo desde a utilização de tecnologia de realidade aumentada (por exemplo, na capa do 

disco) até a realização de um A.R.G. (sigla para 

alternative reality game) envolvendo cerca de 

150 fãs vencedores de um concurso promovido 

pelo site oficial do grupo na Ilha de São Miguel, 

nos Açores.  

Dariam conta de “corpos estranhos” da 

estirpe do Blasted Mechanism mecanismos de 

regulação como a supracitada Lei da Rádio? A 

guitarra portuguesa de António Chainho na faixa 

“We” (do álbum Sound in light, de 2007), 

forneceria o elemento tradicional necessário à 

inserção do grupo na categoria de “música portuguesa”? A “portugalidade” de bandas como o 

Blasted Mechanism esteve em pauta nas diversas entrevistas que realizei, por email ou 

presencialmente, com consumidores de música portuguesa que também atuavam, em maior ou 

menor grau (como acadêmicos, ilustradores, jornalistas ou músicos) no circuito pop/rock luso. 

Fig. 20 Performance do Blasted Mechanism 

nas Festas Populares de Corroios (ago. 2009). 

Fotografia por Tiago Monteiro. 
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Um dos inquiridos, responsável pela arte gráfica de alguns discos editados pela Companhia 

Discográfica Flor Caveira (sobre a qual falarei na próxima seção), demonstrou-se bastante 

cético em relação às definições “clássicas” de portugalidade, com todas as hesitações e 

paroxismos que qualquer articulação de afetos necessariamente ativa: 

 

A portugalidade é uma questão de ir às raízes, ao folclore? Assim sendo quase não 

há música portuguesa. É uma questão onde eu tenho mais perguntas do que 

respostas. Por exemplo, o David Fonseca, faz música portuguesa? Eu acho que não, 

porque eu não gosto. Mas os Abba são uma banda sueca. Os Golpes, por exemplo 

são claramente música portuguesa. Invocam os Heróis do Mar, a Cruz de Cristo, o 5º 

império, por aí... Não sei. [após pausa] Os Sepultura são claramente uma banda 

brasileira. Acho que ninguém pensa doutra forma. Certo? (P. R., 35 anos, Lisboa). 

 

 

3.5 Sobre os espaços (e) públicos do pop made in Portugal 

 

A quantidade de bandas e músicos mencionados no decorrer das últimas páginas pode 

despertar no leitor a sensação de que o espaço que ocupam nesta tese é diretamente 

proporcional à visibilidade que possuem nos circuitos de mídia portugueses. Neste sentido, a 

primeira coisa que salta aos olhos é o caráter restrito do circuito pop/rock luso, e quando falo 

restrito, refiro-me não à quantidade de bandas – que decerto é enorme – mas sim à 

visibilidade midiática das mesmas. É ponto pacífico que, hoje, se escuta mais música 

portuguesa em Portugal do que há dez, quinze anos. Toda semana, a Associação Fonográfica 

Portuguesa
93

 divulga a lista de álbuns mais vendidos, e embora a maioria esmagadora dos 

discos relacionados seja de música internacional, não é raro que lançamentos locais galguem 

as primeiras posições ou permaneçam na tabela durante semanas consecutivas. Raro é que tais 

nomes sejam vinculados ao universo do pop/rock, e mais raro ainda é que os mesmos 

correspondam aos artistas que certas vertentes da imprensa musical lusa “adotam” e 

promovem em seus respectivos veículos. 

Veículos estes que, por sua vez, também não primam pela abundância. A despeito de 

possuir uma publicação mensal de grande circulação dedicada aos formatos pop/rock – a 

revista Blitz, do grupo Impresa, carece de maiores espaços para a discussão da música lusa, 

até porque a supracitada publicação, a exemplo da (nossa) extinta Bizz ou da versão brasileira 

da Rolling Stone, tende a conceder mais espaço – e sobretudo as capas – para os grandes 

nomes internacionais do que para os “locais”. Cabe, então, ao suplemento cultural Ípsilon, 
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 Atualizado semanalmente em: <http://www.artistas-espectaculos.com/topafp/pt/>. O mapeamento 

compreendeu o período entre a 41ª semana de 2009 e a 29ª semana de 2010. 



177 

 

encartado todas as sextas-feiras no jornal Público, atuar como misto de porta-voz e promotor 

não-oficial do pop/rock made in Portugal. O Público é um jornal de orientação centro-

esquerda, voltado majoritariamente para as classes A e B; seu perfil intelectualizado (seus 

detratores diriam “intelectulóide”) e elitista situa-o a léguas de distância de publicações como 

o Correio da Manhã e o Diário de Notícias em termos de quantidade de leitores, embora o 

Público inegavelmente atue como trendsetter junto ao nicho ao qual se dirige.  

Mário Lopes, João Bonifácio e Vitor Belanciano são os jornalistas titulares da seção 

de música do Ípsilon; os dois primeiros, mais do que o último, assinam 80% dos (longos) 

textos sobre a nova vaga do pop/rock português, e se reunirmos a equipe do Ípsilon ao crítico 

João Lisboa, do suplemento cultural Actual do semanário Expresso (parte do mesmo 

conglomerado que edita a Blitz), a Nuno Galopim, do Diário de Notícias e a Rui Miguel 

Abreu, da Blitz, teremos diante de nós nada mais nada menos do que as seis figuras que 

parecem atuar como principais mediadores legitimados entre o público leitor e a comunidade 

musical lusa.  

Fora do âmbito da imprensa escrita, revelam-se incontornáveis os nome de Pedro 

Moreira Dias, do programa Agência Lusa da Radar FM, e Henrique Amaro, radialista e 

apresentador do Portugália, da emissora Antena 3, programa inteiramente dedicado ao novo 

pop/rock português. Atuando como uma espécie de agitador cultural, Amaro também é um 

dos responsáveis pela coleção Novos Talentos FNAC (série anual de CDs duplos contendo 

artistas pop/rock em início de carreira e encontrada apenas nas filiais da supracitada 

megastore), bem como um dos idealizadores do exitoso projeto Optimus Discos.  

Empresas vinculando seus nomes a iniciativas de caráter cultural como forma de 

agregar valor à marca e construir uma identidade institucional em sintonia com certas 

demandas do contemporâneo (como, por exemplo, a ideia de sustentabilidade) constituem 

uma realidade também em solo português. Nesse sentido, o setor de telefonia móvel vem se 

revelando um dos mais dinâmicos. Desde 2005, o tradicional festival de música Sudoeste, que 

ocorre todo ano na Zambujeira do Mar em pleno verão, conta com o patrocínio da TMN; a 

concorrente Optimus, além de também possuir o “seu” Festival – o Alive!, sediado no passeio 

marítimo de Algés, subúrbio lisboeta – e de ter lançado, em 2009, no contexto das 

comemorações pelas três décadas de vida dos Xutos & Pontapés, um modelo de telefone 

celular que continha a discografia integral do grupo, desde o ano passado vem desenvolvendo 

o bem sucedido projeto Optimus Discos
94

. A iniciativa consiste no lançamento de diversas 
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 Disponível em: < http://optimus.blitz.pt/discos>. Acesso em: 11 nov. 2011. 
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séries de EPs, que podem ser baixados de graça pela internet ou adquiridos por preços 

módicos – entre €4 e €5 – nas lojas da rede FNAC.  

Atualmente, o Optimus Discos já se encontra em sua sexta série regular, para além de 

quatro séries extras, totalizando aproximadamente quarenta e dois álbuns editados, 

contemplando um espectro musical variado que vai da pop etérea cantada em inglês (Child of 

the moon, do Tiguana Bibles; Gina, The Portugals; Lock, por At Freddy‟s House; A day in 

day of the days, do Noiserv) ao soul (The Bombazines, por The Bombazines) e hip hop (Arte 

de viver, Dealema), passando pela eletrônica (Beat journey, DJ Ride; Mirror people, Rui 

Maia), pela fusão world music (Baluba, Octapush; Urbano roots, por Olive Tree Dance) e 

pelos novos expoentes da canção pop em português (Não entres nesse comboio amor, por 

João Só & Mendes; Propaganda sentimental, do Governo – banda liderada pelo poeta valter 

hugo mãe; Amor Fúria apresenta Depósito de Inúteis, coletânea de artistas vinculados à 

editora discográfica homônima, da qual saíram, entre outras, as bandas Os Golpes, Os Quais, 

Capitães da Areia e Smix Smox Smux, cujo álbum de estreia captura o espírito da atual 

sociedade de consumo lusa, “cheio de sarcasmo, de „charges‟ inteligentes à sociedade da 

televisão, dos telemóveis e do álcool, cheio de ironias mais ou menos refinadas e carregados 

de retratos de Portugal no seu melhor” (ABREU, 2009d, p. 91)). 

As reduzidas dimensões do mercado fonográfico português contribuem para que o 

cenário atual seja caracterizado pela exploração de nichos específicos, no lugar de uma 

hegemonia mercadológica junto à mídia massiva como a que se verificou na década de 80. 

Isto se reflete na própria infraestrutura de que o país dispõe para a realização de concertos. 

Uma das reclamações mais freqüentes dos músicos e produtores, aliás, está relacionada à 

inexistência de espaços de dimensões intermediárias, nem tanto ao mar dos monumentais 

estádios (como Alvalade, Luz ou Restelo) ou grandes casas de espetáculos (como os Coliseus 

de Lisboa e do Porto, a Aula Magna, situada dentro dos muros da Universidade de Lisboa ou 

o Auditório do CCB), e nem tanto à terra dos micro-palcos, como a Galeria Zé dos Bois, a 

Livraria Trama (ambos em Lisboa), ou o Espaço Maus Hábitos, no Porto. Levando-se em 

conta que talvez apenas o público dos Xutos & Pontapés consiga justificar a alocação de um 

show da banda num grande estádio (embora caiba ao igualmente veterano GNR a láurea de 

primeira banda portuguesa a se apresentar num espaço destas dimensões, em Alvalade no ano 

de 1992), e que não são muitos os artistas portugueses no âmbito pop/rock que conseguem 

encher um Coliseu (a despeito de Mão Morta, Legendary Tigerman e David Fonseca terem 

recentemente atingido tal feito), a demanda por espaços intermediários revela-se duplamente 

estratégica. Algumas iniciativas locais, como os bem sucedidos cases do Theatro Circo de 
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Braga, do Noites Ritual do Porto ou do Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra, vem 

conseguindo minimizar esta lacuna, bem como a definitiva inserção do país no circuito dos 

grandes festivais de verão, no qual artistas pop/rock portugueses não raro constam do 

alinhamento dos palcos principais (embora seja mais comum vê-los nas tendas e palcos 

“paralelos”), como no Super Bock Super Rock e sua versão “de inverno”, o Super Bock em 

Stock, ambos patrocinados por uma conhecida marca de cervejas. A partir de 2011, o último 

mudou de patrocinador e passou a ser nomeado Vodafone Mexefest, passando a incluir o 

Porto no roteiro de shows.  

Sendo poucos os mediadores legitimados e escassos os canais de circulação da 

produção musical pop/rock portuguesa, parece haver um descompasso entre aquilo que 

aparece nas páginas do Público sob aclamação irrestrita dos supracitados críticos e o que de 

fato faz parte do imaginário musical massivo e midiático luso. O contexto atual parece 

corroborar uma evidência apontada por Pedro Nunes (2004) em sua tese de doutorado sobre a 

crítica pop/rock em Portugal, um dos mais consistentes estudos do gênero feito Além-Mar 

(espécie de exceção que confirma a regra, visto que a tese foi defendida junto ao Department 

of Film and Media da Universidade de Stirling sob orientação de Simon Frith), quando o 

autor discorre sobre as supostas relações entre a reduzida projeção do mercado fonográfico 

português e a receptividade crítica desfrutada, em Portugal, por artistas e bandas pouco 

expressivas em termos comerciais, embora detentoras de um status de cult no resto do mundo 

(como dEUS e Tindersticks). Uma vez que a crítica portuguesa não se mostrou capaz de 

articular uma esfera pública em torno de seus discursos e práticas, a função de gatekeeping 

desempenhada pelos jornalistas em questão acaba sendo norteada menos pela ideia do crítico 

como “formador de opinião” e mais pela constituição do crítico enquanto “árbitro do gosto”, 

em que a expressão de caráter personalista (de contatos, referências e matrizes culturais) 

parece suplantar a inserção das mesmas num contexto sociocultural mais amplo 

(EAGLETON, 1991).  

A considerável visibilidade midiática (nos termos acima descritos, vale reforçar) 

alcançada, ao longo dos últimos três anos, pelos músicos vinculados à gravadora Flor Caveira 

se apresenta como o sintoma mais recente da configuração desta microesfera pública à 

portuguesa. A Flor Caveira (doravante FC) insere-se na linhagem das pequenas companhias 

discográficas que, a exemplo da Fundação Atlântica, Dansa do Som e Ama Romanta nos anos 

80, funciona(ra)m como trendsetters no universo do underground pop/rock português. No 

contexto contemporâneo, caracterizado por um protagonismo plural, facilitado pela 

disseminação e pelo barateamento das tecnologias de gravação e divulgação musical, 
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pequenos selos e gravadoras independentes surgem (e fecham as portas) em Portugal com 

uma freqüência impressionante: para além da FC e de sua “prima”, a Amor Fúria, destacam-

se a Merzbau (atuante entre 2005 e 2009 e referência no âmbito da música 

experimental/exploratória, por onde passaram nomes como Noiserv, Walter Benjamin e Jesus 

the Misunderstood), a Mbari (cujo elenco inclui os guitarristas Tó Trips e Norberto Lobo, 

Lula Pena e B Fachada em sua encarnação pós-FC), a Poptones (na verdade, uma empresa 

incubada na Fundação Serralves, do Porto, no contexto de um projeto de estímulo às 

indústrias critivas, e cujo selo Sublime Impulse lança, entre outros, o The Weatherman de 

Alexandre Monteiro) e a Meifumado (RIOS, 2010, p. 27), que em pouco mais de cinco anos 

de existência já promoveu artistas como Paco Hunter, Mc Jihad, PZ, AbstractSirQ, Selfish 

Cunt (reunidos na compilação 5 anos, 13 merdas) e We Trust, e cujo lema, disponível no site 

da gravadora, provocativamente afirma: “A Meifumado continua a cagar na precaução... 

Todas as convenções implícitas de uma editora são orgulhosamente ignoradas. Venham ver o 

barco a afundar !”
95

.   
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 Disponível em <http://www.meifumado.com/info.php>. Acesso em: 15 dez. 2010. Grifado no original. 

Fig. 21 A “Família” Flor Caveira, em foto de Tiago Miranda. Da esquerda para a 

direita: o “primo” Manuel Fúria (d‟Os Golpes), David Pires, Silas Ferreira (ambos dos 

Pontos Negros), Jorge Cruz (do Diabo na Cruz), Jónatas Pires (também dos PN), Tiago 

Guillul, João Coração, Samuel Úria, Filipe Sousa (Pontos Negros), Guel e B Fachada, 

então vinculado à gravadora. Reprodução de matéria veiculada pelo suplemento Actual 

do semanário Expresso em 13 dez. 2008 e disponível em 

<http://mbarimusica.blogspot.com/2008_12_01_archive.html>. Acesso em: 12 nov. 

2011. 
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Embora exista formalmente desde 1999 e a trajetória artística de alguns de seus 

fundadores remonte ao início dos anos 90, a FC apenas começa a ganhar atenção da grande 

mídia a partir de 2006, quando é “adotada” por boa parte dos nomes mencionados há alguns 

parágrafos como celeiro criativo do novo pop português cantado na língua de Camões. Até 

então, o alcance do “roque enrole” defendido por nomes como Tiago Guillul, Samuel Úria, 

Guel, e por bandas como Os Pontos Negros parecia restrito aos arredores do subúrbio lisboeta 

de Queluz, aos frequentadores da Igreja Batista em cuja cave os músicos costumavam ensaiar 

e gravar seus CDs-demo, ou aos eventuais melômanos exteriores a esse universo mas que, 

através sobretudo da internet (nas páginas pessoais do My Space ou no blog de Tiago 

Guillul), tomaram conhecimento da singular mistura de punk hardcore, trovadorismo em 

baixa fidelidade e pregação religiosa
96

 promovida pela FC dos primeiros anos. 

O “fenômeno” FC, se assim pode ser chamado, possui alguns “antecedentes”. Sua 

ocorrência está profundamente vinculada à redescoberta da língua portuguesa como idioma 

comercialmente viável do pop/luso através de iniciativas como o projeto Humanos. Em 2004, 

o fadista Camané, Manuela Azevedo do Clã e David Fonseca (recém-saído do Silence 4 e 

iniciando sua carreira solo) reúnem-se em torno do espólio de canções inéditas que António 

Variações, falecido em 1984, deixara gravadas em rudimentares fitas-cassete. O 

surpreendente êxito mercadológico dos Humanos não apenas reacendeu o interesse em torno 

da obra de Variações (e da geração 80 em geral) como também pareceu demonstrar que, após 

uma década na qual o pop/rock exprimiu-se majoritariamente na língua inglesa, ainda havia 

espaço para o pop cantado em português. Embora sua duração tenha sido curta (gerou um CD 

de estúdio com pelo menos três singles de repercussão massiva – “Muda de vida”, “Quero é 

viver” e “Maria Albertina”, um CD e DVD ao vivo e um documentário de média-metragem 

dirigido pelo realizador de Coimbra António Ferreira), ainda hoje, nas “retrospectivas da 

década” que a virada para 2010 proporcionou, o projeto Humanos continua aparecendo como 

uma espécie de marco divisório da entrada da música portuguesa no Terceiro Milênio
97

.  
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 A profusão de referências à religião não é casual, visto que um dos elementos de ligação entre os membros da 

“primeira geração” da gravadora é o fato de todos professarem a doutrina calvinista. Tiago Guillul, espécie de 

mentor do projeto, inclusive atua como pastor responsável pela Igreja de São Domingos de Benfica, e seu site 

Voz no deserto, um dos pioneiros da blogosfera portuguesa, alterna posts sobre música e cultura pop com 

comentários sobre os evangelhos ou aforismos de cunho religioso. Curiosamente, o que a princípio poderia 

funcionar como entrave à circulação do discurso destes artistas num país em que a influência da doutrina católica 

ainda se faz notar com alguma força, não raro atua como “detalhe pitoresco” nos diversos perfis da FC feitos 

pela imprensa lusa (BONIFÁCIO, 2008e; LISBOA, 2008; LOPES, M., 2008h, para ficar apenas nos perfis 

coletivos do elenco da gravadora).  
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 A redescoberta de Variações e a interpelação de sua “herança”, aliás, parecem ser alguns dos elementos 

unificadores desta nova vaga do pop/rock luso. Os Pontos Negros já citaram o ex-cabeleireiro bracarense em 

duas canções, “Tempos de glória” (“Se nos tempos modernos/Existe quebrantamento de corações/Pede à tua mãe 
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Mais do que assinalar o momento em que o pop/rock luso cantado em inglês cede 

espaço aos artistas e bandas que se expressam em português, contudo, o êxito dos Humanos 

me parece bastante representativo da configuração que a própria música portuguesa como um 

todo assumiria nos anos vindouros, algo patente desde a própria formação do grupo: um 

fadista, um ícone do pop/rock cantado em inglês e uma figura-chave do pop/rock de expressão 

portuguesa. Os anos zero constituirão, portanto, a caldeira onde estas diversas vertentes irão 

se misturar, e na qual a editora discográfica Flor Caveira vem assumindo ares de discreto 

protagonismo. 

De meados de 2008 em diante, contudo, o elenco da FC torna-se presença constante 

em determinados veículos midiáticos apontadores de tendências musicais no âmbito da 

música pop em Portugal, como o suplemento Ípsilon do jornal Público e o programa 

Portugália. Um dos acontecimentos que decerto ajudou a detonar esse interesse pela FC foi o 

sucesso do álbum Magnífico material inútil (2007) dos Pontos Negros, primeira obra 

simultaneamente vinculada à editora e lançada por uma major (no caso, a EMI-Valentim de 

Carvalho). Funcionando como evidência de que a relação entre underground e mainstream é 

menos conflituosa do que muitas vezes se acredita, a trajetória dos Pontos Negros é bastante 

representativa do modo como uma certa vertente do pop/rock português contemporâneo vem 

desenvolvendo estratégias de busca por visibilidade: antes do lançamento de Magnífico 

material inútil, a banda já possuía uma considerável base de fãs no meio por onde a produção 

da FC circulava, alimentada por um EP e um CD homônimos prévios muito bem recebidos 

pela crítica especializada, mas que só podiam ser adquiridos em algumas poucas lojas de 

perfil “indie-alternativo”, como a Flur ou a Louie Louie (ambas em Lisboa) ou encomendados 

diretamente à gravadora.  

A assinatura com a Valentim de Carvalho ajudou a projetar o nome da banda, tornou o 

novo álbum facilmente encontrável em qualquer megastore, mas não representou um corte 

dos Pontos Negros em relação à antiga casa. Saudados por parte da imprensa como “os 

Strokes portugueses”
98

 (LOPES, M., 2008a, p. 62-63), nas diversas entrevistas feitas com o 

quarteto o nome da “família” Flor Caveira é constantemente mencionado, o que ajudou a 

fomentar o interesse não apenas pelo catálogo antigo da editora, como também pelos novos 

                                                                                                                                                                                     
e ao teu pai/Gratidão para com o António Variações”), de Magnífico material inútil (2007) e “Se o Variações 

fosse o meu barbeiro”, de Pequeno almoço continental (2010). O gosto pelo dito proverbial, a sensibilidade 

camp e a presença da matriz musical rural (no caso, alentejana) também surgem nas canções do duo Virgem 

Suta, cujo álbum homônimo, produzido por Helder Gonçalves do Clã, contém pérolas como “Tomo conta desta 

tua casa”, “Ressaca” e “Vovó Joaquina”, que bem poderiam estar em Anjo da guarda ou Dar e receber. 
98

 Para além dessa aproximação com a sonoridade dos Strokes, o próprio nome da banda acaba por ser um 

trocadilho visual com o White Stripes de Jack e Meg White. 
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projetos de Tiago Guillul (o álbum IV, de 2008) e daqueles que integravam uma espécie de 

“segunda geração” da FC: B Fachada
99

, o projeto Diabo na Cruz e João Coração, apresentado 

entusiasticamente por Bonifácio (2008f, p. 51; 2009d, p. 12-13) como “o Gainsbourg de 

Sesimbra”, “baladeiro romântico vagabundo vagamente aristocrático”.  

A música editada pela FC é de difícil categorização. Embora ecos do gospel possam 

ser identificados em alguns álbuns, sobretudo nos primeiros discos de Tiago Guillul, seja na 

companhia dos Lacraus ou dos Borboletas Borbulhas (pois conforme afirmação de Samuel 

Úria, para os protestantes a musicalidade associada ao louvor surgiria como um dado quase 

que “natural”), no mais das vezes o discurso religioso aparece camuflado sob camadas e mais 

camadas de guitarras furiosas e vocais guturais – o longa duração Cinco subsídios para o 

panque roque do Senhor (2006) é exemplar nesse sentido.  

Mais do que o supracitado elemento religioso, é provável que a identidade da editora 

FC repouse sobre dois pilares ainda mais fundamentais: todos os artistas a ela vinculados 

optam pelo canto em português e cada um tenta, à sua maneira e a partir das matrizes 

musicais que lhe são mais caras, reapropriar-se de certos elementos da tradição musical lusa, 

atualizando-a e fundindo-a com tendências contemporâneas da música massiva, sejam estas o 

folk lo-fi ou o som global, Africa-via-Brooklyn, de bandas sempre muito bem referenciadas 

no circuito indie português como Vampire Weekend ou Dirty Projectors, tudo isso permeado 

por um espírito do it yourself tributário das origens punk da FC
100

.  
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 Bernardo Fachada, sobre quem já discorri no capítulo anterior, lança um EP (Viola braguesa, 2007) e um CD 

(Um fim de semana no pônei dourado, 2008) com o selo da FC. Seu álbum seguinte, B Fachada (também de 

2008), bem como os posteriores EPs Há festa na moradia (2010), É para meninos (2010) e Deus, Pátria, 

Família (2011) já são editados editados pela Mbari, o que pode representar um desejo de aproximação do artista 

com outro universo, mais associado à música experimental/exploratória. 
100

 Não à toa, os álbuns parecem fazer questão de tornar pública a informação de que foram gravados em caves 

de Igreja ou mesmo nas casas dos próprios músicos, sem muitos recursos. Alguns exemplos: “Este disco foi 

gravado (...) antes e depois do almoço que a Ana Rute Cavaco teve a gentileza de preparar” em Samuel Úria & 

as velhas glórias (2005); “Meios técnicos: gravador de 4 pistas; tardio, localizado e moderado uso do digital 

culéditepró (sic)” em O outono melancólico dos Borboletas Borbulhas (2003); “A 3ª. faixa do disco (...) é uma 

gravação muito caseirinha, com sintetizadores manhosos (...), uma guitarra de três contos e um sample roubado 

aos Hot Chip” em Samuel Úria em bruto (2008) ou ainda “Este disco foi gravado com os músicos cantando e 

tocando os seus instrumentos ao vivo na sala de estar da casa da família Heleno. (...) A sessão foi registrada 

directamente para o minidisc” em A sessão de Água de Madeiros dos Ninivitas (2004).  



184 

 

Ao mesmo tempo, e embora o público majoritário da FC, aquele que legitima crítica e 

culturalmente a produção da editora seja a classe média urbana e universitária frequentadora 

do circuito alternativo lisboeta (que passa por espaços como a Galeria Zé dos Bois, no Bairro 

Alto; pelo Cabaret Maxime, na Baixa ou pela Livraria Trama, no Largo do Rato), os músicos 

a ela vinculados defendem a feitura de canções simples e diretas no que tange ao conteúdo das 

letras, musicalmente mais próximas de formatos populares como o pimba do que da suposta 

sofisticação lírico-formal da geração de cantautores dos anos 70, como José Afonso, Sérgio 

Godinho, Fausto e contemporâneos. Ao mesmo tempo em que aponta nomes como Bob 

Dylan e Leonard Cohen como fontes de inspiração no trabalho com as palavras, e afirma 

recusar o excesso de metáforas e rebuscamentos que tanto caracteriza uma certa vertente 

“popular” da música portuguesa dita “séria”, o trovador Samuel Úria propõe que “mesmo um 

disco tido por árido como o Fados do Apocalipse contra a Babilônia (2002), de Tiago 

Guillul, possui faixas cujas estruturas são muito parecidas com as do Rapaziada vamos 

dançar, de Emanuel”, o que resultaria numa música “fácil de ouvir, mas difícil de digerir”
101

. 

As estratégias de construção de sentido da FC não se resumem às letras ou aos 

aspectos musicológicos das canções. Passam, por vezes, pela parte gráfica dos álbuns e pelo 

imaginário que evocam, do preto e branco austero de Mais dez fados religiosos de Tiago 

Guillul (2003) à colagem punk presente em Tiago Guillul quer ser o leproso que agradece 

                                                           
101

 Úria provavelmente aqui se refere a uma faixa como “Fado da minha vizinha”, cujo ritmo é ditado por um 

xilofone e um reco-reco que em muito se assemelha às sonoridades pimba. Em Tiago Guillul quer ser o leproso 

que agradece (2004), a malícia pimba vem insolitamente misturada com personagens bíblicos na faixa “Ananias 

e Safira”: “Ai chega chega chega/ Ai tira tira tira/ Eu faço de Ananias/ Tu fazes de Safira”. O capítulo seguinte 

discorre com maior propriedade sobre o universo pimba e Emanuel, seu maior expoente. 

Figs. 22, 23 e 24  Capa dos álbuns Mais dez fados religiosos de Tiago Guillul (2003) e Tiago 

Guillul quer ser o leproso que agradece (2004), e do primeiro EP dos Pontos Negros (2007). Coleção 

particular. 
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(2004), passando pela releitura da capa do clássico álbum Goo, do Sonic Youth, pelos Pontos 

Negros em seu primeiro EP (2007)
102

.  

Merecem destaque, também, os dois álbuns lançados por B Fachada pelo selo FC, em 

cujas ilustrações de capa parece nítida a interpelação de um universo popular-kitsch que, em 

conjunção com alguns outros fatores (a modulação da voz, o recurso a instrumentos musicais 

característicos do folclore do norte, como a viola braguesa, o gosto pelos versos de inspiração 

proverbial
103

 e mesmo alguma semelhança na fisionomia do rosto), vem favorecendo certas 

comparações entre Fachada e António Variações
104

.  

A relativa autonomia em relação à esfera pública assumida pelo campo da crítica 

musical em Portugal acaba por produzir um resultado curioso: artistas sempre muito bem 

referendados pelos suplementos culturais de jornais diários, como o Ípsilon e o Actual, são 

praticamente invisíveis noutros circuitos de maior amplitude, como a revista Blitz, e 

programas de TV como o Top+ da RTP. A adesão do público consumidor a estes nomes 

também está longe de ser consensual. Uma boa maneira de constatar este descompasso é 
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 Alguns EPs editados pela FC, sobretudo os da primeira “fornada” constituem, por si só, um objeto bastante 

interessante: protegidos por capas cuidadosamente pensadas em termos de design gráfico e identidade visual, 

encontram-se CD-Rs identificados à mão e que não ocasionalmente apresentavam algum tipo de defeito nos 

players dos eventuais compradores! 
103

 Cofronte-se os versos de “Monogamia”, faixa incluída na coletânea Novos talentos FNAC 2009 (“E porque já 

não tenho idade/ Pros caprichos da Maria/ Vou deixar a monogamia/ E dedicar-me à castidade”) com os de 

“Onda morna”, gravado por Variações no álbum Anjo da guarda, de 1982: “Mergulha na minha onda/ Vais ver 

que te sentes bem/ Não é quente nem é fria/ É o morno que te convém”. 
104

 Diz Tiago Pereira, diretor do documentário Tradição oral contemporânea, que segue B Fachada por uma 

viagem às regiões de Trás-os-Montes onde o etnomusicólogo Michel Giacometti fez algumas de suas célebres 

recolhas nos anos 60: “(...) Giacometti foi à procura dos velhinhos com um gravador, enquanto o Variações já 

tinha os velhinhos todos dentro dele e, de repente, transformou aquilo tudo. O Fachada não tem os velhinhos 

todos dentro dele, mas a abordagem é semelhante. A tradição oral é transmitires o que vives, passá-lo de geração 

em geração, alargá-lo e criar combinações infinitas” (LOPES, M., 2009a, p. 22). 

Figs. 24, 25 e 26  Capa do EP Viola braguesa (2007) e do álbum Um fim de semana no Pónei 

Dourado (2008), de B Fachada. Coleção particular. Foto do artista, por autor desconhecido. Disponível 

em: < http://cronicasdaterra.com/cronicas/2010/07/14/olho-b-fachada-fresquinho/>. Acesso em: 12 nov. 

2011. 
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mediante uma análise dos comentários de leitores postados a seguir às matérias sobre tais 

artistas, e disponíveis nas edições on line do Ipsilon ou da Blitz.  

 

 

por: zerochance  Segunda, 1 de Março às 11:14, 2 pontos 

Quem?  

Com tanta música de qualidade a sair, estão preocupados com estes "sem sal" só 

porque são portugueses e tocam 3 acordes nas músicas mais enfadonhas dos ultimos 

tempos? 

por: thenewyorkeditor Segunda, 1 de Março às 10:54, 1 ponto  

É uma trampa sobrevalorizada. 

por: DOMINATOR  Segunda, 1 de Março às 11:08, 1 ponto  

A Bolor caveira é o demo disfarçado de carneiro... experimentem pôr 5 segundos de 

uma musica de cada banda, dessa bolor caveira, seguidos. 

Vai parecer tudo a mesma merda, tudo a fazer parte de uma única banda, que se a 

nível instrumental equivalem a uma valente diarreia, já ao nível de letra, pode ser 

comparada à escrita inicial de um aluno da terceira classe da primária. 

por: sonik73 |   

Será que para gravar ou pertencer a esta editora é preciso ter aquela barbinha à 

intelectualoide indie? Ou será que tiraram a foto durante a festa do avante? Fica a 

dúvida?!?!?! (...) Não me parece que justifiquem o passar a toda a hora em rádios 

como a Radar, nem toda a atenção que estão a ter. Há por aí muita coisinha bem 

melhor e nunca sairá da garagem. Mas enfim, ainda bem que existem, que têm 

publico, que estão a viver todo este hype, etc, etc....mas a música portuguesa precisa 

urgentemente de uns novos Mão Morta, Pop Dell Arte, Mler Ife Dada, etc....
105

 

 

A “retórica da decadência” (FREIRE FILHO, 2003), que tende a projetar em um 

passado – remoto ou recente – a versão idealizada de um presente degenerado (e que por isso 

mesmo parece se prestar aos modos pelos quais o senso comum percebe a avalia a 

efemeridade e a novidade no universo pop/rock), aparece com toda a força no argumento 

exposto acima. Nomes como Pop Dell Arte, Mler Ife Dada e Mão Morta, que conforme vimos 

costumam ser vinculados à “virada experimental” do pop/rock luso da segunda metade dos 

anos 80, tornam-se subitamente investidos de uma aura referencial bastante característica dos 

discursos da tradição. A despeito dos artistas associados à FlorCaveira articularem 

preocupações estéticas distintas, de alguma forma eles se inserem nesta linhagem do pop/rock 

luso da qual os nomes supracitados vieram, mais afeita às práticas de produção e 

reconhecimento de sentido do underground do que com supostas aspirações ao êxito massivo-

mercadológico. Contudo, é próprio do olhar contemporâneo sobre o tempo presente 

considerar dotado de validade apenas aquilo que se insere nas coordenadas de um momento 

sociocultural anterior. 

Muitas vezes, tal apego passadista costuma ser apresentado, nas narrativas míticas 

sobre o “caráter português”, como algo que faz parte da essência do ser luso. A propósito da 
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 Disponível em: <http://blitz.aeiou.pt/gen.pl?p=stories&op=view&fokey=bz.stories/57890>. Acesso: em 21 

fev. 2011. 
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relação que seus fãs atuais estabelecem com o passado de David Fonseca como líder do 

Silence4, o cantor afirma: “quando acabo um concerto, que correu bem, e me aparece uma 

pessoa ou outra que vem me dizer que os Silence 4 é que eram (...), isso diz muito sobre o 

país, porque passamos o tempo a olhar para um passado idealizado” (BELANCIANO, 2007e, 

p. 30). O próprio António Variações em alguma medida tematizou esta tensão nos versos de 

“Estou além” (“Estou bem/Aonde não estou/Porque só quero ir/Aonde eu não vou”), embora 

a história da cultura ocidental, de modo mais amplo, e da música pop, nos mais diversos 

contextos culturais em que esta veio a se afirmar, seja atravessada por discursos semelhantes, 

portanto em nada exclusivos do contexto português.  

Funcionando como um contraponto ao cenário acima descrito, em que a legitimação 

por parte de certos setores da imprensa é inversamente proporcional à circulação na grande 

mídia, nomes que muitas vezes demonstram maior pujança mercadológica, como João Pedro 

Pais, Mafalda Veiga, a dupla Anjos, Santos & Pecadores, dentre outros, a despeito de serem 

presenças freqüentes nos programas de auditório televisivos e na programação de emissoras 

de rádio como a Rádio Renascença e a RFM, dificilmente são objetos de matérias ou mesmo 

têm seus lançamentos resenhados pelos veículos supramencionados. Não é, portanto, como se 

“em Portugal não se escutasse música portuguesa”, conforme diversos entrevistados, num 

momento inicial desta pesquisa, fizeram questão de sustentar – talvez ecoando os tradicionais 

discursos míticos que tentam interpretar o país sob a perspectiva psicanalítica do “medo de 

existir” e afins, e que no âmbito musical derivariam para uma compreensão generalizada 

daquilo que o país produz como sendo essencialmente inferior à produção musical do restante 

do mundo. É que talvez a constituição de uma esfera pública cultural na modernidade 

portuguesa tenha sido pautada pela mesma distância entre as elites e o povo que configurou 

processos históricos de outro escopo (SANTOS, 2006), resultando nesta aparente discrepância 

entre aquilo que é legitimado pelo mercado e aquilo que é considerado “de qualidade” pelas 

instâncias críticas.  

O “complexo de vira-latas” embutido nas entrelinhas deste discurso acaba não apenas 

por mascarar os aspectos que de fato dão conta da reduzida projeção da música pop 

portuguesa nos mercados internacionais, como também por obliterar a revisão crítica das 

atuais estratégias de internacionalização levadas a cabo por diversos artistas portugueses. A 

ideia de que a música lusa não é exportável em virtude das reduzidas dimensões territoriais do 

país (como se a Inglaterra possuísse dimensões continentais) ou do entrave lingüístico 

representado pelo uso do idioma português (se a língua comum funcionasse como garantia de 

qualquer coisa, o Brasil automaticamente se converteria no maior mercado para a música 
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vinda de Portugal) não se aplicam para além do nível do senso comum, e se queremos 

entender os porquês de a canção portuguesa no âmbito pop/rock restringir-se às fronteiras do 

país, devemos examinar a questão mais a fundo. 

Em primeiro lugar, podemos considerar a hipótese de que a reduzida penetração do 

pop/rock português nos mercados internacionais talvez independa do idioma em que os 

músicos se expressam. O discurso segundo o qual bandas portuguesas que optam pelo canto 

em língua inglesa já saem em desvantagem em relação às oriundas do espaço anglófono 

possui diversas brechas, afinal nem todo país cujo idioma oficial é o inglês necessariamente se 

afirma como uma potência exportadora em âmbito internacional (nos casos em que isso 

parece se dar, e obviamente numa escala inferior à que a expressão “potência” nos permite 

deduzir, isso talvez se dê por intermédio de uma hibridização com sonoridades ou traços 

culturais locais, como me parece ser o caso do surf rock australiano ou do reggae da Jamaica).  

Depois, há o mito da “cópia mal feita”, segundo o qual entre um grupo de inspiração 

southern rock como os estadunidenses do Kings of Leon e uma banda portuguesa que 

pratique sonoridades semelhantes, como é o caso do Wraygunn, por exemplo, o consumidor 

de rock sempre haverá de preferir a “matriz” à “filial”, em parte por esta constituir-se, quase 

sempre, como uma reprodução empalidecida da primeira. No caso de uma “tradução” de uma 

dada matriz para a língua portuguesa – consideremos, aqui, as aproximações que foram feitas 

entre o grupo de Queluz Os Pontos Negros e a banda novaiorquina The Strokes (LOPES, M., 

2008a, p. 62-63), ou entre os bracarenses do peixe:avião e o Radiohead (VIEIRA, 2009, p. 

15), a questão em pauta seria não apenas a apropriação da matriz estrangeira como também a 

adoção de um idioma “estranho” ao pop/rock. 

 

(...) Digamos que os peixe:avião serão os Linda Martini de 2008: uma banda de 

culto devoto à espera de se tornar algo mais. (...) É certo que, na maior parte do 

tempo, a sombra dos Radiohead é ainda demasiado evidente – „Barro e lama em 

mão alheia‟, que soa perigosamente próxima a releitura de „Airbag‟, é quanto a isso 

paradigmática. (...) A verdade é que os Radiohead são bom ponto de partida quando 

abordados com o bom gosto aqui demonstrado – o bom gosto de fugir à réplica 

inconsequente, entenda-se (LOPES, M., 2008g, p. 44) 

 

Se porventura a recepção de conteúdos musicais ocorresse consoante as regras de um 

teste cego, no qual os ouvintes fossem subtraídos de toda e qualquer informação contextual 

sobre o que estão a ouvir, muito provavelmente a diferença em termos técnico-formais entre o 

Kings of Leon e o Wraygunn seria mínima. Como consumimos não apenas a música, mas 

também e sobretudo os discursos que a cercam e que dela se desdobram, a informação “trata-

se de uma banda portuguesa a fazer southern rock” certamente afetará os modos pelos quais o 
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conteúdo musical em questão será percebido. Contudo, nada obriga que tal associação seja, a 

priori, desfavorável para o lado português da disputa, apenas pelo fato de a matriz constituinte 

daquele formato musical ser externa a ele. Mesmo no âmbito da música de origem anglófona 

decerto haverá inúmeros conjuntos surgidos na mesma época ou imediatamente depois do 

êxito do Kings of Leon a se apropriarem daquela mesma matriz com vistas à formulação de 

novos conteúdos. Por que a ocorrência de tais apropriações num país como Portugal haveria 

de ser improvável, inválida ou ilegítima?  

À questão formulada no parágrafo anterior, cabe acrescentar uma segunda: 

improvável, inválida e ilegítima para quem? Tendo em vista a “demanda pelo diferente” que a 

última década parece ter consagrado no que diz respeito aos mercados globais de bens 

simbólicos, não teria a música pop/rock portuguesa condições de aproveitar esta vaga para 

transitar além-fronteiras? Na falta de mediadores legitimados a efetuar tais aproximações, a 

expectativa de internacionalização tornar-se-ia dependente da elaboração de uma política 

cultural estratégica no âmbito do próprio governo português ou da criação de parcerias 

público-privadas que atuassem como exploradoras destes novos circuitos. E é aí, nos modos 

segundo os quais Portugal percebe e valora sua música pop, mais do que numa suposta má-

vontade do mundo – lusófono ou anglófono – frente à produção musical lusa fora do espectro 

do fado (ou da música erudita, tema que foge ao escopo desta tese) que as causas da não-

internacionalização da música pop portuguesa devem ser buscadas.  

Em entrevista concedida a mim em setembro de 2009, o radialista Pedro Moreira Dias, 

apresentador do programa Agencia Lusa, da Radar FM (Lisboa) sustentou que existiria toda 

uma dinâmica interna que “desautoriza” algumas bandas, nomeadamente as que fazem 

pop/rock cantado em português, a se internacionalizarem. Não há uma logística que dê 

suporte aos artistas que desejam expandir seu raio de alcance internacional, restando às 

bandas assumirem o risco (sobretudo financeiro) por conta própria, como foi o caso do The 

Gift, que desde meados dos anos 90 e já desfrutando de uma considerável base de legitimação 

dentro de Portugal, vem abrindo algumas portas neste sentido. Entre 2000 e 2003, contando 

apenas com o suporte da editora (independente) La Folie e do fã-clube Gift Information 

System, a banda de John Gonçalves e Sónia Tavares investiu cerca de 200 mil euros na 

participação do grupo em feiras e festivais como o Midem 2000, o South by Southwest 

(EUA), La Cigalee (França), ExpoHannover e Eurosonic (Holanda) e o já tradicional Sonar de 

Barcelona, na Espanha (COELHO, R., 2004), para além da quarta edição do nosso Rock in 

Rio, ocorrida em setembro de 2011, seguida de uma curta turnê do Gift por palcos brasileiros 

de pequeno porte, como o Teatro Odisseia (Lapa, RJ).  
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Para a consolidação de uma carreira internacional, contudo, participações esporádicas 

em eventos do gênero podem não ser suficientes. Henrique Amaro, da Antena 3, é enfático ao 

afirmar que o artista até pode possuir uma base de fãs expressiva, desfrutar de ampla 

legitimidade interna e obter êxito de público quando da realização de performances no 

exterior – como recentemente aconteceu com o Deolinda em Londres ou o Wraygunn na 

França, mas daí a falar em internacionalização vai uma distância considerável. Esta implicaria 

a presença constante e o investimento sistemático do artista no território desejado. “Mesmo o 

Caetano Veloso, quando cá vem, ele até pode lotar os Coliseus, mas no restante do ano não 

chega a ser um campeão de vendas, e nem vem fazer concertos a toda hora”, sustenta Amaro.  

João Vieira, do grupo de eletro-rock X-Wife (não confundir com o quase-homônimo 

Manuel João Vieira, líder dos iconoclastas projetos Ena Pá 2000, Irmãos Catita e Corações de 

Atum), a propósito das dificuldades da internacionalização, afirma que o grupo tem outras 

prioridades. Mesmo tendo atuado nas “primeiras partes” de LCD Soudsystem, Artic Monkeys 

e Simian Mobile Disco, o que decerto confere ao grupo uma incontestável reputação junto ao 

nicho ao qual se dirigem, “é preciso dar uma sequencia, ter uma base mais sólida em termos 

financeiros. Para construir uma banda lá fora é necessário tocar muitas vezes, e isso custa 

dinheiro. Temos de crescer em Portugal para depois poder apostar lá fora” (OLIVEIRA, P., 

2009, p. 36). Já Carlos Morgado e Flak (ex-Rádio Macau, influente banda da “Segunda 

Geração” do pop/rock luso dos anos 80 esporadicamente ainda em atividade), que juntamente 

com Claudia Efe compõem o bem sucedido trio de eletropop Micro Audio Waves, reforçam a 

busca de uma suposta universalidade sonora como meta: “Há 20 anos era impensável uma 

banda pop portuguesa ter visibilidade lá fora, agora há algumas a trabalhar para que essa 

imagem possa ser invertida. Tem que sair para fora uma outra imagem global da música que 

se faz aqui. (...)”, diz Carlos, ao que Flak complementa: “A única saída é fazer coisas que 

possam ser interessantes em qualquer lugar do mundo” (apud BELANCIANO, 2007c, p. 25). 

Diferente do que ocorre em países como a França (com a criação do Bureau Export, 

em 1993) ou a Noruega, Portugal carece de investimentos estatais neste sentido. Organismos 

governamentais que eventualmente se dedicam à problemática da exportação da música 

portuguesa ora tendem a enxergar a questão sob uma perspectiva elitista, como é o caso do 

Gabinete das Relações Culturais Internacionais e  do Instituto das Artes, ou sob um ângulo 

puramente economicista, exemplo do AICEP – Agência para o Investimento e Comércio 

Externo de Portugal (BELANCIANO; PEREIRA, 2010). Boa parte deste silêncio decorre, 

conforme já vimos, dos modos pelos quais os formatos culturais midiáticos e massivos 

tendem a ser avaliados Além-Mar. À guisa de provocação, basta acrescentar que uma entidade 
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reconhecida pelos serviços prestados à divulgação da cultura lusa, como a Fundação Calouste 

Gulbenkian, exclui a música popular massiva das temáticas sujeitas à concessão de Bolsas de 

Investigação para Estrangeiros, embora “Arte” e “Literatura” constem do edital 

correspondente, conforme a troca de emails reproduzida a seguir nos permite entrever
106

. 

 

From: […]  

Sent: domingo, 8 de Junho de 2008 20:47 

To: Serviço Internacional 

Subject: Dúvida sobre Valor das Bolsas 

  

Prezados, 

 

meu nome é [...], sou doutorando em Comunicação pela Universidade Federal 

Fluminense (Rio de Janeiro - Brasil) e gostaria de pleitear, no ano que vem, uma 

bolsa da Fundação Calouste Gulbenkian. Meu projeto de tese intitula-se "Ruídos e 

assimetrias no intercâmbio Brasil-Portugal: consumo musical e identidades juvenis 

entre a 'modernidade' e a 'tradição'", razão pela qual uma pesquisa de campo em 

Portugal se revela pertinente e necessária. 

 

Para tanto, desejaria saber precisamente qual o valor do subsídio mensal a ser 

recebido pelos bolseiros, de modo que possa programar a minha estadia em 

Portugal, em sendo aprovado. 

 

Grato pela atenção, no aguardo de uma resposta 

[...] 

 

 

De: Serviço Internacional <inter@gulbenkian.pt> 

Para: [...] 

Enviadas: Segunda-feira, 16 de Junho de 2008 5:22:15 

Assunto: RE: Dúvida sobre Valor das Bolsas 

 

Exmo. Senhor, 

  

Acuso a recepção do email de V. Exa., lamentando informar que a sua área de 

estudos não se enquadra no programa das bolsas do Serviço Internacional da 

Fundação Calouste Gulbenkian, que considera candidaturas de estudiosos 

estrangeiros que pretendam realizar, em Portugal, pesquisas para Doutoramento ou 

para publicação de uma obra sobre temas respeitantes à Cultura Portuguesa nas 

seguintes áreas: História, História da Arte, Literatura e Linguística. 

  

Com os melhores cumprimentos. 

  

 [...] 

 

From: [...]  

Sent: segunda-feira, 16 de Junho de 2008 14:05 

To: Serviço Internacional 

Subject: Res: Dúvida sobre Valor das Bolsas 

  

Prezada [...], acuso o recebimento de sua resposta, agradecendo, desde já, pela 

atenção. Entretanto, não percebi qual a restrição em relação à minha pesquisa: é o 

fato de eu já estar cursando o doutoramento por uma instituição brasileira ou é o fato 
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 Os nomes próprios e endereços eletrônicos pessoais envolvidos na troca de mensagens foram suprimidos por 

razões éticas. 
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de uma pesquisa sobre música não se enquadrar em nenhuma das sub áreas 

enumeradas, embora inegavelmente faça parte daquilo que compreendemos por 

Cultura Portuguesa? 

 

Atenciosamente, no aguardo de uma resposta 

[...] 

 

De: [...] 

Para: tjlmonteiro@yahoo.com.br 

Enviadas: Terça-feira, 24 de Junho de 2008 10:51 

Assunto: Dúvida sobre Valor das Bolsas 

 

Exmo. Senhor, 

  

Confirmo que o tema “Ruídos e assimetrias no intercâmbio Brasil-Portugal: 

consumo musical e identidades juvenis entre a modernidade e a tradição” não se 

enquadra no programa das bolsas do Serviço Internacional. 

  

Com os melhores cumprimentos. 

  

  

Na segunda metade de 2010, iniciou-se o debate em torno da criação de um projeto de 

fomento à exportação e internacionalização intitulado Portugal Music Export (doravante 

PME) e desenvolvido em parceria pela Sociedade Portuguesa de Autores (SPA) e pela Gestão 

dos Direitos dos Artistas (GDA). Coordenado por Tiago Faden, o PME pauta-se pela ideia de 

que a exportação de música portuguesa é "um importante contributo para a criação de riqueza, 

emprego, e para a afirmação da língua portuguesa no mundo, (...) no sentido de se aceder a 

economias de escala que permitiam estabilizar a presença nesses mercados e aumentar o valor 

da exportação" (apud BELANCIANO; PEREIRA, 2010). Dentre os artistas contactados pelos 

autores da reportagem, todos foram unânimes em afirmar que, dadas as dimensões reduzidas 

do mercado interno português (e aqui não me refiro aos âmbitos territoriais ou populacionais, 

ou pelo menos não apenas a eles), a internacionalização é um imperativo. "Sempre que venho 

em digressão trago discos portugueses. Desta vez trago Sean Riley, Dead Combo e Rita 

Redshoes
107

 e noto que as pessoas a quem os entrego ficam surpresas com a qualidade do que 

ouvem. Ou seja, temos várias bandas, de diversos géneros, com potencial de exportação, 

capazes também de dar outra imagem do país", afirma Paulo Furtado, a.k.a. Legendary 

Tigerman (ibid.). Em suas deambulações pela Europa, ora em sua encarnação one-man-band, 
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 Rita Redshoes, líder e tecladista do Atomic Bees na virada para os anos 2000, atuava na banda de apoio de 

David Fonseca desde 2003, de onde partiu para uma bem sucedida carreira solo composta, até o momento, por 

dois álbuns de inspiração etérea (Golden era, de 2008, e Lights & darks, de 2010), bem como por participações 

especiais em registros diversos, como no disco Femina (2009), de Legendary Tigerman. O posto outrora 

ocupado por Rita na banda de David Fonseca agora está sob responsabilidade de Francisca Cortesão, titular do 

projeto folk lo-fi independente Minta & the Brook Trout, sobre o qual afirma: “As pessoas libertaram-se da ideia 

de que para chegar a determinado ponto tem que se arranjar uma EMI ou uma Universal. Há outras maneiras de 

abordar a questão que não passam pela pela validação de pessoas que não fazem música” (apud LOPES, M., 

2009h, p. 22). 
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ora com o Wraygunn, Furtado é testemunha do modo como seus projetos tensionam o senso 

comum sobre a música portuguesa: 

 

Estava a fazer minha primeira grande conferência de imprensa internacional, numa 

sala cheia de jornalistas, incluindo um, francês, pelos vistos bastante  raivoso, que 

disse que eu não tinha direito de tocar blues, porque era português e branco. (...) A 

música é universal,  e um português a cantar blues ou uma japonesa a cantar fado 

são coisas naturais (apud ABREU, 2010, p. 42).  
 

Indo de encontro à afirmação de Furtado, talvez seja precisamente em virtude da não-

naturalidade destas “coisas” que iniciativas como a do PME se revelam prementes. O 

Ministério da Cultura português, contudo, à época sob responsabilidade de Gabriela 

Canavilhas, ainda não havia sacramentado a adesão ao projeto, o que parece condená-lo, algo 

prematuramente, a jamais sair do papel. Os comentários postados pelos leitores do Público 

online, de forma análoga, também não parecem aderir sem restrições à iniciativa do PME, 

sendo este último, muitas vezes, utilizado como prerrogativa para a discussão de questões 

muito mais amplas, como a problemática da língua inglesa e da falta de qualidade da música 

portuguesa em geral.  

Um leitor, assinando sob o provocador pseudônimo de D. Sebastião, sentencia: 

“Exportar o que? Falta qualidade e originalidade à musica portuguesa, muito por culpa da má 

formação e da qualidade de ensino da música em Portugal” (apud BELANCIANO; 

PEREIRA, 2010). Novo leitor, desta feita Anônimo, mas que declara fazer parte de uma 

empresa que representa artistas do setor da música, considera o PME um “um tacho para uma 

cambada de gajos que nem sabem zelar pelo seu quintal, mas falam de exportar musica” 

(ibid.). Outro comentário sem assinatura, mas cujo autor afirma ter estado presente ao 

encontro (ocorrido no Teatro S. Luiz, em Lisboa) no qual o projeto fora apresentado, afirma 

que  

 

foi sintomático ver o Pedro Aires [sic] Magalhães abandonar a sala do S. Luiz 

visivelmente desiludido com o debate (este artigo não o menciona). Ele e outros, que 

muito suaram para vingar a música portuguesa internacionalmente é que deviam ser 

consultados e convidados desenvolver estratégias com o Know how acumulado 

(ibid.). 

 

Não demora para que os comentários derivem para uma contenda em torno da própria 

noção de portugalidade musical, tendo em vista que, à exceção dos nomes vinculados ao fado 

e circunvizinhanças (Mariza, Mafalda Arnauth, Mísia, Cristina Branco, Dulce Pontes), às 

sonoridades africanas (Buraka Som Sistema, J-Wow) e à música ligeira (Tony Carreira, 
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Emanuel) mencionados pela reportagem, todos os demais artistas se expressam na língua 

inglesa e segundo a gramática do pop/rock anglófono. Quem primeiro levanta a questão é o 

leitor Alexandre Pinto, de Lisboa. 

 

O que é que há de português em The Gift, Rota [sic] Redshoes, David Fonseca e 

Legendary Tigerman, além da nacionalidade de quem canta? Cantam em inglês, o 

estilo é inglês, enfim, tudo é inglês. Não me venham falar em música portuguesa, 

sff. Português é Rodrigo Leão, Teresa Salgueiro, Clã, Pedro Abrunhosa, entre 

muitos outros, com mais talento e mérito por cantarem em português! (apud 

BELANCIANO; PEREIRA, 2010) 

 

Quem é que já viu a imprensa internacional a demonstra interesse pelos The Gift? 

Dão uns concertitos em Espanha e não passa disso. Ninguém no seu perfeito juízo 

devia apoiar bandas pop que se limitam a copiar o que se faz nos EUA e em 

Inglaterra. (...) Certamente que não faltam artista similares ao David Fonseca na 

Suécia. (C. Lx. apud ibid.) 

 

A mesma internauta C. Lx., contudo, logo em seguida passa a enumerar (e defender 

como exportáveis) diversos projetos vinculados ao universo da música eletrônica/exploratória, 

como DJ Ride, OctaPush, Papercutz (“que passam na BBC mas não na Antena 3”) e 

Galadrop, pelo fato de estarem dirigidos a nichos específicos e por carregarem uma suposta 

“transnacionalidade”, talvez pelo fato de serem majoritariamente instrumentais. Também este 

discurso merece ser problematizado: marcas de nacionalidade e aproximações identitárias 

muitas vezes transcendem o idioma das letras de uma canção, podendo estar expressas no 

título das mesmas ou no próprio nome do artista, banda ou projeto. Conforme já esclarecido, 

não disponho de dados concretos sobre a exportabilidade da música eletrônica portuguesa ou 

mesmo a respeito de sua efetiva projeção no mercado interno luso, uma vez que, por razões de 

recorte e coerência, subtraí este universo do escopo da investigação, embora a existência de 

várias “cenas eletrônicas” em Lisboa (uma delas articulada, por exemplo, em torno do clube 

Lux, situado à beira Tejo) seja referendada por alguns informantes, bem como pelos 

“mediadores oficiais” de costume.  

O supramencionado radialista Pedro Moreira Dias, por exemplo, defende que as 

sonoridades eletrônicas são mais “exportáveis” do que o formato singer-songwriter, dentre 

outros fatores, pela questão da língua e pela possibilidade de remisturas (modo português de 

dizer remixagem). Discordo, em parte, deste argumento algo generalista: por um lado, o 

formato canção pop, cantado em inglês, português ou javanês também se presta à prática das 

“remisturas” (via mash-up, por exemplo); por outro, para um consumidor engajado neste 

circuito subcultural, as diferenças entre a música eletrônica alemã e a francesa decerto vão 
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além dos respectivos bilhetes de identidade, pelo que não me parece possível defender, por 

suposição, a transnacionalidade das mesmas. Todo formato musical que circula nas redes 

globais de mídia massiva está profundamente ligado ao contexto sociocultural no qual é 

produzido, ao mesmo tempo em que é “contaminado” por múltiplas matrizes compostas 

segundo dinâmicas semelhantes.  

Não foi à toa que optei por concluir este capítulo deixando aberta uma imensa lacuna 

em torno do tema da internacionalização da música portuguesa. Se no capítulo anterior a idéia 

do “cruzar fronteiras” se fez menos presente, tendo em vista que o foco da discussão 

repousava sobre a reconfiguração dos formatos ditos tradicionais do fado e das manifestações 

da tradição musical rural, a partir e em torno dos quais uma certa narrativa de identidade é 

articulada de dentro para fora, na seção que aqui se encerra o universo pop/rock português 

serviu como ponto de partida para a discussão dos modos segundo os quais matrizes musicais 

inicialmente percebidas como vindas de fora para dentro adquiriram uma cor local a partir de 

diversas apropriações empreendidas ao longo das últimas cinco décadas. O “dilema da 

internacionalização” insere-se no contexto de uma dificuldade vivenciada pelo pop/rock 

português contemporâneo em inverter o sentido deste fluxo e fazer circular no âmbito dos 

mercados internacionais-globais as novas identidades forjadas na interseção entre formas 

tradicionais e quadros de modernidade (o rock em baixa fidelidade de Tiago Guillul, que 

recupera o legado de António Variações; a iconografia oitentista dos Heróis do Mar revisitada 

pelos Golpes; a reabilitação do yé yé dos Sheiks e dos Conjuntos Académicos pelas mãos dos 

Tornados; o Oeste estadunidense visitado por Sean Riley & the Slowriders; o luso-iraniano 

Mazgani sendo possuído pelos espíritos de Johnny Cash e Nick Cave, e assim por diante). 

Dentro e fora, contudo, nunca tiveram limites muito definidos, por mais que o 

discurso da globalização em voga por vezes nos leve a acreditar que tais porosidades são 

exclusivas dos tempos que correm. O caráter fronteiriço de Portugal, embora sem sombra de 

dúvida intensificado nos decênios pós-UE, não me parece de todo inédito, e se retroceder até 

o tempo das Navegações torna-se quase um clichê em se tratando de história lusa, autorizo-me 

a partir dele no sentido de elucidar, nas primeiras trocas simbólicas feitas entre os 

navegadores portugueses e os nativos do “novo mundo” (outro clichê etnocêntrico) o esboço 

do papel de intermediário que o país vem desempenhando nas últimas décadas. 

Os fluxos migratórios oriundos de Portugal e destinados ao restante do globo que 

pautaram os últimos 500 anos de história lusa, tenham eles se organizado com finalidades 

colonizatórias, exploratórias, predatórias ou simplesmente tendo em vista a busca por 

renovadas oportunidades de vida, atuaram, sim, como catalisadores do processo atual, embora 
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nunca sozinhos e nem de forma unidirecional, posto que também foram acompanhados por 

deslocamentos no sentido inverso. Se no contexto atual estes últimos parecem mais intensos e 

sistemáticos, é preciso não esquecer que muitos antes do eixo Mouraria-Martim Moniz-Anjos 

ser ocupado por brasileiros, angolanos, caboverdianos, chineses, romenos e russos, já nos idos 

de 1821, quando do regresso da Família Real para Portugal após sua breve porém marcante 

estadia em terras brasileiras, a “bagagem” dos viajantes trazia muito mais do que o pó da terra 

que, reza a lenda, Carlota Joaquina fez questão de sacudir dos sapatos antes de entrar no navio 

que a traria de volta. 

De fora para dentro, de dentro para fora. O próximo capítulo complexifica ainda mais 

esta dinâmica ao pensar dentro e fora como instâncias que, a todo o momento, se 

interpenetram e se comunicam de maneira dialógica. Evidente que, mesmo quando abordamos 

o fado híbrido de Mariza, o rock neotribal do Blasted Mechanism ou a folk braguesa de B 

Fachada, dentro e fora já se apresentavam para além de quaisquer dicotomias. Daqui para 

frente, contudo, tentarei dar conta dos formatos e manifestações musicais em que a idéia de 

uma superposição ora tensa ora harmônica entre dentro e fora parece pautar a configuração 

dos mesmos. Música produzida não apenas na convergência dos fluxos migratórios 

contemporâneos em escala global, profundamente afetados pela reordenação geopolítica 

advinda dos processos de descolonização africana e asiática, de dissolução do bloco soviético 

e de crise econômica latinoamericana de meados dos anos 1990, mas também no contexto das 

levas migratórias oriundas de Portugal durante as décadas de 50 e 60 e do retorno destes 

emigrantes à terra natal durante os meses de verão. Por fim, já que é de trocas que o capítulo 

se trata, dedico parte substancial da derradeira seção desta pesquisa aos intercâmbios musicais 

entre Brasil e Portugal, com foco na múltipla presença das sonoridades brasileiras n‟Além-

Mar.  

  



 

 

 

 

 

 

 

4 SONORIDADES EM TRÂNSITO: sobre fluxos, regressos e diásporas de uma 

portugalidade híbrida e globalizada 

 

No cenário recriado por guias turísticos e composto por ruas estreitas, becos, 

escadarias, castelos centenários, bondes amarelos e senhoras idosas vestidas de preto, não 

parece haver espaço para certas presenças que tensionam a nossa percepção senso comum da 

portugalidade. Parece-me, contudo, que apenas mediante um curto-circuito desta própria 

noção essencial seremos capazes de investigar com propriedade as particularidades do 

contexto sociocultural luso contemporâneo. 

Na primeira ocasião em que visitei Lisboa, conhecidos locais – portugueses e 

brasileiros – efusivamente me recomendaram manter distância de certas zonas da cidade, 

orientando-me no sentido de, se porventura apanhasse a linha verde do metro, evitar a todo 

custo descer em qualquer uma das estações situadas entre Martim Moniz e Alameda. Dado o 

histórico de violência urbana do Rio de Janeiro, cariocas costumam escutar advertências deste 

naipe com um misto de gratidão e ceticismo, posto que a concepção de “bairro perigoso” para 

um morador de Lisboa decerto é bastante distinta daquela na qual acreditamos do lado de cá 

do oceano. Assim sendo, lá fui eu conferir a procedência do conselho, e qual foi minha 

surpresa ao descobrir que, para além da região no entorno dos Anjos (espécie de crackolândia 

à portuguesa, portanto de dimensões reduzidas se comparada à nossa), as demais localidades 

despertavam a desconfiança dos locais unicamente em virtude da forte presença do 

contingente migrante oriundo das ex-colônias portuguesas na África. 

Iniciei esta pesquisa sustentando a hipótese de que existe um desconhecimento 

generalizado, no Brasil, em relação à cultura e à música portuguesas. Hoje, encaminho-me 

para o final desta investigação certo de que este desconhecimento talvez se aplique em igual 

medida às culturas e músicas dos países com os quais compartilhamos o estatuto de ex-

colônias lusas. No extremo, sequer sabemos que países são estes. À pergunta “onde mais no 

mundo, além do Brasil, se fala português?”, a resposta imediata tende a ser “Portugal, ué!” ou 
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então “sei que tem em algum lugar da África” – e quando este local é nomeado, quase sempre 

se trata de Angola. Moçambique, Cabo Verde, Guiné Bissau, São Tomé e Príncipe e Timor-

Leste (este último situado na Ásia), além de territórios como Macau e Goa – onde a presença 

lusa também criou significativas comunidades de falantes da Última Flor do Lácio (embora 

nestes últimos a língua portuguesa não constitua idioma oficial) – costumam ser virtualmente 

ignorados mesmo no que tange ao reconhecimento no mais simples dos níveis. Se 

estendermos a questão às manifestações culturais e musicais de tais países, a resposta muito 

provavelmente oscilará entre o estereótipo e o silêncio. 

Impossível dissociar a história de Portugal das histórias dos deslocamentos de 

portugueses pelo mundo. Mesmo se restringirmos a análise destes fluxos ao século XX 

(subentendendo, portanto, tudo aquilo que se refere à época das navegações e ao início do 

processo colonizatório, detendo-nos em vez disso no preciso momento em que a própria ideia 

de “império ultramarino” começa a se dissolver), constataremos como desde há muito as 

noções de portugalidade dependem sobremaneira do contato/confronto com o Outro, esteja 

ele no Brasil, na África, na Europa, na América do Norte ou dentro de suas próprias 

fronteiras. E se determinadas variáveis do momento atual parecem fomentar o fechamento 

identitário em torno de concepções essencialistas, basta olhar para o passado para verificar o 

quão antigos são estes processos. 

Durante muito tempo, a tendência hegemônica das narrativas da Colonização atuou no 

sentido de considerar a presença do colonizador naquilo que ela representou em termos de 

imposição dos próprios costumes e idioma, com a consequente dissolução das culturas locais 

pela via da aceitação plena, por parte dos colonizados, dos valores “civilizatórios” vindos “de 

fora”
 108

, ou então sob a chave da opressão unidirecional, em se tratando de narrativas mais 

críticas em relação ao processo. Esquece-se, com isso, que todo gesto em direção ao Outro, ao 

mesmo tempo em que afeta o Outro, também permite que o Outro nos afete em alguma 

medida. Não há cultura que tenha tentado ou eventualmente conseguido se impor em relação à 

outra que não tenha, ela mesma, sofrido os impactos deste movimento em sua própria cultura, 

e isso não significa negar ou obliterar as assimetrias nas relações de poder entre colonizador e 
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 Boahen (2011, p. 10-11) enumera alguns autores vinculados a esta escola tradicionalista, como H.H. 

Johnston, sir Alan Burns, Margery Perham, Lewis H. Gann e Peter Duignan, segundo os quais teria havido, por 

parte das populações africanas, uma acolhida favorável à situação colonial pelo que ela representava em termos 

de preservação da anarquia e controle de guerras civis locais. Mesmo as primeiras abordagens consideradas 

“sérias” em relação ao assunto, como a empreendida por Roland Oliver e J.D. Fage em A short history of Africa, 

dedicam não mais do que alguns parágrafos àquilo que nomeiam de “resistência tenaz” dos africanos.  
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colonizado, ou mesmo as violências – físicas e simbólicas – que daí decorreram. Ao contrário, 

tal perspectiva nos autoriza a complexificar estas relações, para além da cômoda dicotomia 

entre algozes e vítimas, entre exploradores e explorados, entre opressores e resistentes 

(BHABHA, 1998; HALL, 1997, 2000). 

Depois, quando se pensa nas consequências dos processos de colonização associadas à 

ocorrência de fluxos migratórios sistemáticos, há um outro aspecto que, quase sempre, 

costuma ser negligenciado: quem parte, eventualmente regressa, e esta volta, uma vez que 

contempla indivíduos afetados pelos processos acima descritos, não se dá isenta de conflitos. 

Com a independência das colônias portuguesas na África, a partir de 1975
109

, por exemplo, 

institucionaliza-se a figura dos retornados – indivíduos que ocupavam cargos administrativos 

ou de defesa em território africano e que, ao regressarem à terra natal, súbito se viam 

reconhecidos como “portugueses de segunda linha”. A instauração desta diferença em relação 

aos “locais” reequilibra as relações de poder no interior de uma dinâmica até então 

consensual: mesmo o migrante que regressa à aldeia de origem durante os meses de verão 

passa a ter sua portugalidade questionada por aqueles que ficam, na medida em que retorna 

supostamente mais “afrancesado” ou “americanizado” do que antes
110

. 

Ademais, falar em migração, no singular,  já se revela bastante problemático, uma vez 

que, mesmo num universo reduzidíssimo de duas pessoas que migram, dificilmente ambas 

estarão efetuando tal movimento pelas mesmas razões e processando aquilo que lhes acontece 

de forma semelhante. Cada fluxo – aqui pensado não apenas em sua dimensão individual, mas 

sim naquilo que configura uma espécie de tendência sistemática (por exemplo, no que 

concerne aos fluxos que abordei no primeiro capítulo desta tese) – deve ser analisado de 

acordo com as suas microparticularidades: o português de Trás-os-Montes que veio para o 

Brasil nos anos 50 provavelmente é distinto, em termos de perfil sociocultural e motivação, 

daquele que emigrou para a França ou para o Canadá na mesma época ou, ainda, no rescaldo 

da Revolução dos Cravos, alguns anos depois; tais singularidades podem afetar as relações 
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 Como se sabe, Portugal foi o último país europeu a manter colônias em território africano, embora desde 1951 

elas fossem nomeadas e reconhecidas como províncias ultramarinas – eufemismo encontrado pelo Estado Novo 

de Salazar como forma de reduzir a pressão internacional no que dizia respeito à manutenção do aparato 

colonial. Macau, que até 1999 era designado como território chinês sob administração portuguesa, é 

definitivamente integrado à República Popular da China a partir de então. 
110

 Uma excelente ilustração deste cenário pode ser encontrada no documentário  Os emigrantes, de José Vieira, 

exibido na edição 2009 do festival DocLisboa. O filme põe em evidência os processos de ruptura com o contexto 

familiar e local dos portugueses que residem “no estrangeiro” e regressam às aldeias de origem nos meses de 

verão. 
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que o migrante em questão estabelece ou mantém com a cultura portuguesa contemporânea, 

bem como com a própria noção de “terra natal”.  

O desafio, aqui, consiste em equalizar tais variáveis e suas eventuais implicações nas 

práticas de produção e consumo musical que delas derivam: por exemplo, a inconteste 

proximidade geográfica entre os países da Europa decerto facilita o regresso frequente dos 

emigrantes portugueses residentes em Paris às suas aldeias de origem durante os meses de 

verão, período do ano no qual um certo tipo de música popular vulgarmente rotulado como 

pimba se faz presente; faz sentido, portanto, que a França esteja incluída no circuito 

internacional percorrido pelos artistas que compõem o lineup musical de tais festividades de 

aldeia. Contudo, ninguém há de negar que o Canadá fica geograficamente distante de 

Portugal, embora as comunidades emigrantes portuguesas residentes em cidades como 

Toronto e Montreal com frequência recebam a visita de músicos como Quim Barreiros e 

Emanuel. Já no Brasil, país onde também se verifica a presença expressiva de um contingente 

migrante luso, e até onde consta quase tão distante geograficamente da Europa quanto o 

Canadá, a presença de tais artistas quase nunca ou jamais se verifica. Tais particularidades 

decerto dizem respeito ao perfil sociocultural distinto (faixa etária, qualificação profissional, 

aldeia ou concelho de origem) constituinte de cada fluxo, para além da dinâmica interna de 

cada comunidade e o modo como cada uma se articula com as indústrias fonográficas locais. 

O mesmo se aplica ao contingente de brasileiros e imigrantes dos PALOPs residentes 

em Portugal: embora por vezes a mídia lusa recorra a abordagens reducionistas em relação a 

tais comunidades, seus hábitos e comportamentos, não se pode perder de vista a 

heterogeneidade que caracteriza cada fluxo (CANCLINI, 2007; HUQ, 2006). Nem todo 

angolano luso-residente vive na Cova da Moura ou em Buraca e faz hip hop; da mesma 

maneira, nem todo aquele que faz hip hop é necessariamente vinculado a determinado grupo 

migrante ou étnico, embora o fato de fazer hip hop decerto traduza as múltiplas interseções 

que este indivíduo estebelece com matrizes musicais diversas que podem, ou não, estar direta 

ou indiretamente relacionadas àquele angolano hipotético que vive na Cova da Moura e faz 

samba, rock ou toca guitarra portuguesa. 

Quando, portanto, o turista brasileiro regressa de Portugal surpreso com a quantidade 

de migrantes africanos sociabilizando nos arredores do Rossio e da Praça da Figueira, na 

Baixa Lisboeta, ou quando adentra espaços como Centro Comercial da Mouraria (onde, para 

além das nacionalidades supracitadas, são igualmente expressivos os contingentes de 
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chineses, indianos, paquistaneses, ucranianos, romenos, russos, dentre outros) e sente como se 

estivesse fora da Europa, tais percepções dão conta de um duplo desconhecimento: dos 

processos históricos, sociais, econômicos e culturais que configuram aquilo que se nomeia, 

não sem uma boa dose de contradição e disputa, de espaço lusófono; e das dinâmicas de 

trocas, fluxos, trânsitos e intercâmbios, de pessoas, capitais e bens simbólicos, no contexto 

daquilo que se convencionou chamar de globalização. 

É em torno destes dois recortes que o presente capítulo irá se desdobrar, com vistas a 

uma cartografia das sonoridades massivas e midiáticas que derivam dos fenômenos 

migratórios cuja intensificação parece favorecer a reconfiguração da portugalidade musical 

contemporânea que discuti até aqui nesta tese. Na próxima seção, historicizo a presença dos 

imaginários musicais brasileiros e dos PALOPs em Portugal, com o objetivo de mapear em 

que medida tal presença articulou, sobretudo ao longo dos últimos 35 anos, diversos discursos 

de tradição e modernidade associados com os artefatos em pauta, articulação esta que, por sua 

vez, afeta os modos pelos quais a produção musical contemporânea que dialoga com tais 

imaginários tende a ser percebida.  

A partir daí, o restante do capítulo estrutura-se de acordo com os três recortes, dentre 

os inúmeros possíveis dentro da temática músicas e migrações, que escolhi no sentido de 

contemplar as interseções entre os supracitados imaginários musicais: um primeiro, em torno 

da presença da música brasileira em Portugal, um segundo, voltado para a música popular de 

verão vulgarmente rotulada como pimba, e, por fim, às sonoridades da diáspora africana. A 

ordem em que as três seções aparecerão dispostas se justifica por fins puramente didáticos, 

posto que confinar os imaginários musicais em compartimentos estanques não deixa de ir de 

encontro à noção de intercâmbios/fluxos que fundamenta o capítulo. 

Um último comentário, antes de passarmos à seção seguinte: vale para este capítulo o 

mesmo que se aplicou aos capítulos 1 e 2 em termos de delimitação de foco. Universos como 

o da música pimba ou do hip hop, a exemplo do que valia para o fado no capítulo 1 ou para as 

sonoridades eletrônicas no capítulo 2, configuram práticas de produção, circulação e consumo 

por vezes tão específicas que seriam necessários não apenas uma tese inteira, como também 

uma imersão mais profunda deste pesquisador no universo em pauta, para que este fosse 

tratado com a riqueza de detalhes que merece. Assim, deliberadamente abrirei mão de um 

exame mais aprofundado das dinâmicas internas de alguns destes formatos e gêneros 
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(sobretudo no caso do hip hop) em nome do recorte em torno de artistas e bandas cujas 

interseções com os circuitos pop(/rock) e massivos-midiáticos se revelarem mais prementes. 

   

4.1 Matrizes musicais em deslocamento e os impasses da Lusofonia 

 

Em sua análise precisa dos desafios enfrentados pela sociedade portuguesa às portas 

da pós-modernidade, Santos (1995) propõe que concebamos o Portugal contemporâneo como 

um território atravessado pela ideia de fronteira. A fronteira, para o sociólogo luso e também 

para esta tese, é concebida para além de sua acepção tradicional, ou seja, como algo cuja 

função consiste apenas em bloquear e estabelecer limites. Pois se a fronteira inegavelmente 

desempenha este papel de contenção, também cabe a ela autorizar, sob determinadas 

condições, a entrada de alguns elementos. Da mesma forma, é próprio das fronteiras seu 

caráter deslizante, des-locado, no sentido de promover o contato, o confronto ou mesmo a 

superposição entre múltiplas instâncias identitárias, elas mesmas percebidas de acordo com 

um equivalente pressuposto de mobilidade. 

Questiono se tal característica é exclusiva do Portugal pós-UE ou se esse caráter 

fronteiriço acompanha a história lusa desde os primórdios de sua afirmação como Estado 

Nacional. Vimos no capítulo dedicado às tradições musicais rurais e ao fado como a 

consolidação deste último na cidade de Lisboa está intimamente relacionada ao fato de a 

capital portuguesa se constituir, desde há muito, como um território favorável ao 

entrecruzamento de múltiplas matrizes culturais, muito em virtude de sua condição portuária, 

desde a seminal ocupação moura até a incorporação dos fluxos laborais escravagistas vindos 

do Brasil com o regresso da Corte de D. João VI. A percepção deste(s) Outro(s), entretanto, 

tendia a desconsiderar as muitas particularidades concernentes às origens destes fluxos, nos 

dizeres do etnólogo francês Jean-Yves Loude, autor do livro Lisboa na cidade negra:  

 

Lisboa foi mais negra do que africana. Os lisboetas do século XVI ao XIX não 

querem saber da origem dos negros, se são africanos ou brasileiros: são negros que 

se usam na economia e é preciso converter à Igreja (...). Nos bairros pobres viviam 

negros e brancos que misturavam as músicas da moda, que eram modinhas 

(ocidentais e acima de tudo napolitanas) com o lundum, que vinha do Brasil e que 

era interdito. Mas os brasileiros cantavam e dançavam-no e os portugueses do bas-

fond adoravam-no (apud BONIFÁCIO, 2007c, p. 14). 
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O caráter fronteiriço da urbe portuguesa é, portanto, mais antigo do que certas 

supervalorizações do contemporâneo podem supor. E embora seja impossível alocar em 

compartimentos estanques os fluxos de pessoas e de bens simbólicos provenientes do Brasil e 

dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (doravante, PALOPs), por outro lado é 

inegável que os diferentes estatutos de cada contexto cultural integrante desta dinâmica 

contribuíram para os múltiplos modos pelos quais uma determinada manifestação musical não 

apenas se constituiu, mas também foi recebida e valorada pela opinião pública em Portugal ao 

longo do último século. Nunca é demais lembrar que o Brasil alcança sua soberania política, 

administrativa e territorial em relação à antiga metrópole cerca de 150 anos antes dos países 

africanos; que as colônias portuguesas na África, por sua vez, são as últimas a adqurirem o 

status de territórios independentes, apenas a partir de 1975, e que, mesmo no âmbito dos 

PALOPs, a ideia de uma homogeneidade presumida entre as antigas colônias também incorre 

na esfera do senso comum e deve ser problematizada. 

Em virtude destas condições singulares, ocorre que a presença dos imaginários 

culturais e musicais massivo-midiáticos oriundos do Brasil e dos PALOPs em Portugal se 

dará consoante as especificidades de seus respectivos processos históricos. No caso do Brasil, 

independente desde 1822 e com o qual Portugal manteve, desde então, uma relação quasi 

harmônica no que diz respeito aos fluxos simbólicos e de pessoas, é esperado que a presença 

deste Outro em terras lusas seja percebido sob um dado prisma. Já no que tange aos PALOPs, 

é provável que o caráter extremamente recente de certos processos históricos (numa 

perspecitiva de longa duração, 1975 foi mesmo ontem) implique uma maior resistência à 

presença sistemática deste Outro, resistência esta que a virada dos anos 1990 para os 2000 em 

alguma medida tensionou. Como a próxima seção discorrerá em detalhes sobre a “questão 

brasileira”, volto-me agora para algumas especificidades sociohistóricas da relação entre 

Portugal e o imaginário dos PALOPs
111

. 

Durante a vigência do Estado Novo, era comum que membros das classes mais 

favorecidas dos então territórios ultramarinos, seja como integrantes da administração 

colonial,  estudantes liceais e universitários ou mesmo como desportistas, migrassem até a 

capital Lisboa, onde prontamente estabeleciam laços de sociabilidade mediados por práticas 

                                                           
111

 Os argumentos dos parágrafos que se seguem, bem como da última seção deste capítulo, estarão concentrados 

na tríade Cabo Verde-Angola-Moçambique, com menor incidência deste último, para além de esparsas menções 

à Guiné-Bissau. Isto se deve, em parte, à falta de tempo, em parte ao tópico em questão fugir ao escopo central 

desta tese e ainda, pela ausência quase total de referências aos imaginários de São Tomé e Príncipe, Timor Leste, 

Goa e Macau no material hemerográfico por mim consultado. 
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de produção e consumo musical com os que já lá se encontravam. O repasse destes artefatos 

para a sociedade portuguesa era, contudo, próximo do zero, na medida em que ficavam 

circunscritos aos bairros de imigrantes e denotavam uma forte ligação com a ideia de “terra 

natal”. Isso não impediu que, estrategicamente, o regime também se apropriasse de certos 

formatos musicais oriundos das colônias em África com finalidades semelhantes às que 

norteavam sua leitura da tradição rural das aldeias. Assim, no contexto de eventos como a 

Exposição Colonial Portuguesa (Porto, 1934) e a Exposição do Mundo Português (Lisboa, 

1940), agrupamentos de música e dança provenientes de Angola, Moçambique, Cabo Verde e 

Guiné Bissau eram integrados aos pavilhões locais com vistas à promoção pública da 

grandiosidade do “Império”, em que a diversidade das populações “indígenas” era 

recapturada e essencializada sob a chave do exotismo e do folclórico.  

Concluída a Segunda Guerra Mundial, e diante da conjuntura mundial que passou a 

questionar a legitimidade da ocupação colonial portuguesa na África, os ideólogos do Estado 

Novo se apropriam das teses luso-tropicalistas de Gilberto Freyre numa tentativa de exaltar as 

benesses do colonialismo português, supostamente entusiasta da mestiçagem, da igualdade 

racial e da conviência pacífica entre colonizador e colonizado, em sintonia com uma “missão 

civilizatória” vista com cada vez mais restrições pela comunidade internacional. Mais uma 

vez, os olhos da Metrópole se voltam para o Ultramar, agora à procura de indícios desta 

sociedade pró-miscigenação; o estigma acabará recaindo sobre o arquipélago de Cabo Verde, 

possuidor de estatuto legal distintivo em virtude do caráter “mestiço” de sua ocupação e 

“assimilado” da população local, sendo por isso mesmo isento das políticas do indigenato que 

caracterizaram o Estado Novo após a promulgação do Ato Colonial de 1930. Ainda hoje, a 

música de Cabo Verde possui uma visibilidade midiática de que artistas angolanos, 

moçambicanos e guineenses não desfrutam, embora a circulação destes últimos se dê por 

intermédio de outros canais. 

Não foi, contudo, a música caboverdiana em sua totalidade que o regime de Salazar se 

interessou por apropriar. Alguns gêneros e formatos pareciam mais adequados ao ideário luso-

tropicalista tal qual interpretado pelo Estado Novo, como foi o caso das mornas e das 

coladeiras
112

, provenientes das Ilhas do Sal e de São Vicente. Outros, cuja constituição 
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 Mornas e coladeiras são bastante semelhantes no que concerne à instrumentação (duas ou mais violas, 

cavaquinho, viola de dez cordas ou rabeca), embora a primeira possua um ritmo mais dolente e a segunda se 

preste mais à prática da dança. Seus contextos de execução também são afins: festas, serenatas e “tocatinas”, 

realizadas em residências, agremiações ou bairros migrantes. Sobretudo no caso das mornas, são nítidas suas 
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melódica e rítmica tendia a soar mais “agressiva” aos ouvidos metropolitanos, para além das 

letras muitas vezes abordarem, sob um viés crítico, a temática das migrações e das assimetrias 

sociais, revelavam-se menos assimiláveis, como parece ter ocorrido com os funanás e os 

batukos, este último performatizado exclusivamente por grupos de mulheres e ambos 

originários da Ilha de Santiago, conforme sustenta o músico caboverdiano Hernâni, em 

depoimento ao jornal Público: 

 

Há uma rixa terrível entre a ilha de Santiago e São Vicente. O funaná, o batuque, a 

tabanca sempre existiram. O que acontece é que o pessoal que vinha de fora ficava 

mais em São Vicente, por causa do porto, e ouvia mais morna. (...) [E as primeiras 

eram] consideradas músicas para o fundo de quintal, e não para o salão (apud 

COELHO, A. P., 2007c, p. 28). 

 

Lisboa se torna, então, o destino de músicos caboverdianos como Martinho da Silva, 

Fernando Quejas, Titina e Amândio Cabral, seguindo uma trilha aberta, algumas décadas 

antes, por nomes como Luís Rendall e B.Leza
113

 (nascido Francisco Xavier da Cruz e um dos 

primeiros mediadores legitimados entre a música de Cabo Verde e a então metrópole). Não 

raro, sua música era “adaptada” às convenções de performance da canção ligeira lusa (sendo o 

fato de cantarem em português bastante representativo neste sentido), de modo a facilitar sua 

execução em programas da Emissora Nacional como os Serões para trabalhadores; da 

mesma forma, os repertórios e apresentações eram mantidos sob constante vigilância do 

Regime, nomeadamente a partir dos anos 60, quando tem início a Guerra Colonial na África. 

O recrudescimento do conflito em solo africano, somado à visibilidade dos 

movimentos pelos direitos civis nos Estados Unidos, por sua vez, favorece a tomada de 

consciência por parte de muitos artistas que, àquela altura, eram instrumentalizados pelo 

regime na condição de peças de propaganda da administração colonial. É o caso de Amândio 

                                                                                                                                                                                     
interseções tanto com a música sul-americana e das Antilhas das décadas de 1930 e 1940, quanto com algumas 

danças de salão europeias performatizadas no arquipélago em finais do século XIX. A morna, a propósito, 

guarda tantas semelhanças técnico-musicológicas com o fado que muitas vezes o gênero acaba envolvido na 

disputa pela “paternidade” da “canção de Lisboa”. Para maiores informações sobre a presença da música de 

Cabo Verde em Portugal, ver Cidra (2010a, p. 193-198); sobre a coladeira, Cidra e Ribeiro (2010a, p. 308-309); 

sobre os batukos, Ribeiro (2010, p. 133-134); sobre as mornas, por fim, ainda Cidra e Ribeiro (2010b, p. 818-

820) 
113

 Em 1995, o nome B.Leza batiza uma casa de espetáculos dedicada à música africana na região de Santos, em 

Lisboa. Decerto não constituiu a primeira (o título cabe ao bar e discoteca Novo Mundo, posteriormente 

renomeado de Monte Cara e Enclave, fundado no início dos anos 60 pelo cantor e compositor caboverdeano 

Bana) e nem a última iniciativa do gênero (haja vista a bem sucedida Casa da Morna, no bairro de Alcântara, 

restaurante e casa de shows de propriedade do músico Tito Paris), embora sem sombra de dúvida a criação do 

B.Leza tenha se dado num momento estratégico do aumento de visibilidade midiática das sonoridades africanas 

em Portugal. 
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Cabral, que chegou a atuar para tropas militares em Angola e Moçambique, mas também e 

sobretudo da banda Ngola Ritmos, cujo líder, Carlos “Liceu” Vieira Dias, é deportado para a 

temida prisão política do Tarrafal, em 1961, e do Duo Ouro Negro. A trajetória do Duo Ouro 

Negro é bastante representativa deste movimento: inicialmente vinculados às edições 

coloniais dos concursos de yé-yé que o empresário Vasco Morgado promovia no Teatro 

Monumental, em Lisboa, com passagens pela rádio e televisão portuguesas e atuações em 

teatros e casas de espetáculos da metrópole, o grupo formado por Raul Indpwo e Milo Mac 

Mahon abandona progressivamente o universo da música ligeira e abraça em suas 

composições as sonoridades e dialetos angolanos, processo no qual o projeto Blackground, de 

1971, desempenhou inegável papel-chave (CIDRA, 2010b, p. 387-390). 

A propósito do Duo Ouro Negro, a década de 60 também registra um aumento 

expressivo da migração de músicos angolanos para Portugal. É a geração de Bonga, Rui 

Mingas, Waldemar Bastos, Lilly Tchiumba, dentre outros, que atuarão mormente no 

acompanhamento de intérpretes no Festival RTP da canção ou como instrumentistas-base em 

gravações de outros músicos dos PALOPs. Em comparação com a vaga caboverdiana, as 

articulações políticas dos músicos angolanos com elementos exteriores às comunidades 

migrantes serão consideravelmente mais expressivas, sobretudo com os artistas da Geração 

dos Trovadores, que por sua vez também foram buscar nas matrizes musicais africanas, a 

exemplo do que fizeram em relação à tradição rural das aldeias portuguesas, elementos 

estéticos habilitados a integrarem os seus discursos de resistência popular
114

.  

Migrar para Portugal acabava se tornando estratégico para os músicos dos PALOPs 

por uma série de razões, para além da busca por mais e melhores oportunidades de trabalho e 

vida: uma delas dizia respeito à inexistência de uma indústria fonográfica nestes territórios, 

situação que se manteve praticamente inalterada mesmo após a independência, quando muitos 

países adentram um longo período de guerra civil. Um dos primeiros registros em LP da 

música caboverdiana, por exemplo, se deu por intermédio da Arnaldo Trindade Lda – uma 

editora discográfica portuense – em 1976, com o lançamento de um álbum intitulado Mornas 

e Coladeras, do conjunto Black Power. Músicos de Angola, Moçambique, Cabo Verde e 

                                                           
114

 Nomes como Fausto e José Afonso possuem inegáveis interseções com o universo da música de expressão 

africana, tanto no âmbito biográfico (a família de Zeca Afonso foi, durante muito tempo, ligada às instâncias da 

administração colonial em Angola e Moçambique; Fausto, por sua vez, passou a infância e a adolescência em 

Angola) quanto musical – afeto patente numa faixa como “Venham mais cinco”, de José Afonso, não à toa 

regravada pelo grupo caboverdiano Os Tubarões em álbum de tributo pop/rock ao Trovador de Coimbra, datado 

de 1994. 
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Guiné Bissau que desejassem obter algum tipo de projeção além-fronteiras necessariamente 

precisavam da interlocução com mediadores legitimados nas capitais européias.  

Até meados da década de 1990, as sonoridades de expressão africana tendiam a se 

desenvolver em um circuito relativamente autônomo do restante do panorama musical 

português, à exceção de casos pontuais como o do caboverdiano Dany Silva, que durante os 

anos 1980 obtém alguma popularidade junto ao público luso, muito em virtude do modo 

como incorpora, à sua música, traços estilísticos do rhythm & blues, do reggae, do rock e da 

música caribenha. Dada a relativa endogenia da produção musical dos PALOPs e o fôlego 

reduzido da própria indústria fonográfica lusa em termos de projeção internacional (fora do 

âmbito do fado, vale lembrar), por um lado, e por outro a existência de expressivos núcleos 

migrantes em cidades como Paris e Rotterdam, a triangulação África-Portugal-restante da 

Europa se mostrava cada vez mais estratégica, sobretudo por utilizar como base países cujo 

mercado fonográfico começava a se articular em torno daquilo que ficou consagrado como 

world music. 

Um dos exemplos mais significativos desta articulação gira em torno da editora 

Lusáfrica, fundada em Paris pelo imigrante caboverdiano descendente de senegaleses José da 

Silva, responsável pela projeção internacional de sua conterrânea Cesária Évora. A própria 

trajetória da cantora ecoa esta passagem da endogenia comunitária ao mercado global das 

“músicas do mundo”: após uma primeira tentativa discográfica (em 1988) pautada por 

experimentações de fusão entre o universo das sonoridades eletrônicas e da música caribenha, 

que “funcionou” no seio da comunidade migrante mas encontrou baixa receptividade fora 

dela, Silva conduz a guinada de Cesária Évora rumo ao repertório de mornas e coladeiras com 

que, ironicamente, a cantora havia se consagrado nas festas e tocatinas de seu Mindelo natal, 

no arquipélago de Cabo Verde. O êxito de Cesária abre as portas para uma série de artistas 

que, a despeito de estarem sediados em Portugal, gravarão seus primeiros fonogramas por 

editoras francesas, alemãs, holandesas ou estadunidenses: os caboverdianos Tito Paris, Lura, 

Maria Alice, os angolanos Bonga e Waldemar Bastos, o guineense Manecas Costa, dentre 

outros. 

O papel da editora Lusáfrica na disseminação em escala global da música de Cabo 

Verde, contudo, não é percebido de maneira consensual por todos os atores envolvidos neste 

processo. Músicos como o caboverdiano Paulino Vieira questionam a leitura reducionista que 

a Lusáfrica promoveu das sonoridades do arquipélago:  
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Quando fiz  a produção musical da Cesária, o projeto não era apenas para a Cesária, 

era um projeto de internacionalização para todos os artistas caboverdianos. O José 

da Silva ofereceu-se para ajudar, levou-me para França e começamos com a Cesária. 

(...) Quando o projeto pegou, resolveram apostar num produto único, tirando todos 

os nossos artistas do mercado, escondendo-os. Monopolizaram a nossa música e 

banalizaram as pessoas que queriam fazer alguma coisa pela nossa cultura (apud 

COELHO, A. P., 2007c, p. 26). 

 

A ambivalência do rótulo world music, já discutida no capítulo 2, torna a aparecer no 

discurso de Paulino Vieira: se por um lado iniciativas como a da Lusáfrica inegavelmente 

auxiliaram na criação de um nicho de mercado para a música de Cabo Verde, ajudando a 

conferir-lhe visibilidade internacional, por outro nunca é demais questionar sob quais 

enquadramentos a ideia de “música caboverdiana” está sendo percebida. Dificilmente um 

rótulo “nacional” conseguirá abranger todas as manifestações musicais a partir dos quais as 

diversas identidades culturais constuintes de um mesmo território podem ser narradas. O 

mesmo Paulino Vieira volta a relativizar os rótulos ao discorrer sobre a suposta “descoberta” 

das sonoridades africanas pelo Portugal contemporâneo: 

 

Os espetáculos africanos em Portugal para mim são treta. O que se ouve é um 

cheirinho de música africana. Ouve-se música de Angola, mas só kizomba
115

, os 

ritmos tradicionais estão todos escondidos. O nosso continente tem uma música 

muito rica, mas o que é divulgado é só o batimento zouk, que é um esqueleto da 

música da Martinica (ibid.). 

 

Se o contexto da música dos PALOPs em Portugal entre as décadas de 30 e 70, 

portanto, aponta na direção de um cenário de opressão colonial, de uma apropriação 

exotizante e folclorista por parte do regime salazarista, de uma indústria fonográfica 

inexistente e da migração como alternativa laboral e artística, configurando e condicionando 

determinados modos de atuação e presença desta(s) música(s) em Portugal e no mercado 
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 Originalmente a palavra kizomba era utilizada para designar um gênero coreográfico angolano da região 

cultural quimbunda (em quimbundo, a palavra é sinônimo de “festa”, “encontro”, “confraternização”). A partir 

dos anos 1990, contudo, passa a ser utilizado em referência a um formato musical popular massivo híbrido entre 

a matriz angolana e ritmos caribenhos como o zouk, emergente em centros urbanos dos PALOPs ou em 

localidades de expressivo contigente migrante oriundo destes países (CIDRA, 2010e, p. 674). Dos formatos de 

matriz africana, juntamente com a morna, a kizomba talvez seja aquele cujo transbordamento para além das 

comunidades em que originalmente se inseria se revelou mais significativo, alcançando níveis expressivos de 

vendagem de fonogramas (principalmente compilações) e articulando-se a diversas práticas de consumo musical 

da população portuguesa, sobretudo em contextos festivos, quando costuma aparecer associado a formatos de 

apelo popular como o pimba. Durante o período em que residi em Lisboa e efetuei a pesquisa de campo, dos 

álbuns mais vendidos na categoria compilações segundo ranking da AFP, sempre constava, pelo menos, um 

disco do gênero: 100% Kizomba, Kizomba é sempre a abrir, Kizomba Sertanejo, e assim por diante. 
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europeu, de forma mais ampla, a situação brasileira afirma-se como radicalmente distinta, 

pois será no transcurso deste mesmo recorte temporal que a indústria fonográfica brasileira 

começa não apenas a se consolidar internamente como também a se projetar no âmbito 

internacional. Até meados dos anos 50 as trocas musicais entre Brasil e Portugal se 

articulavam em via de mão dupla, sobretudo por intermédio da atuação de companhias de 

teatro e de programas de rádio que divulgavam formatos de ampla aceitação popular como 

sambas-canção, boleros, marchas e choros; a partir do decênio seguinte, em contrapartida, a 

presença de artefatos musicais brasileiros em n‟Além-Mar começa a adquirir a configuração 

que possui até hoje. E se a apropriação das sonoridades dos PALOPs, pela via da world music 

(e pelo menos até meados da primeira década do século XXI), dar-se-á consoante uma 

valorização dos discursos da tradição, a partir da consagração internacional da Bossa Nova a 

música brasileira passará a articular em torno de si um imaginário associado à ideia de 

modernidade.  

Na prática as coisas talvez se dêem de forma menos binária, mas por ora podemos 

partir da polarização entre modernidade e tradição como forma de, futuramente, investigar 

suas interseções. No caso da música dos PALOPs (haja vista o processo pelo qual a trajetória 

de Cesária Évora passa em seus primeiros anos de carreira internacional), temos a 

recuperação de matrizes musicais que, por serem anteriores ao próprio estabelecimento de 

uma indústria fonográfica local, transmitem uma percepção de ancestralidade; esta, por sua 

vez, autorizaria o reconhecimento de tais formatos como autênticos, genuínos, imunes à 

corrupção da gramática pop/rock divulgada pelo mercado anglófono, em sintonia com o 

ideário quase rousseauniano que norteou a “demanda pela diferença” característica das 

músicas do mundo. A música brasileira, em contrapartida, constrói uma legitimidade 

internacional que prescinde das mediações do circuito da world music. Nesse sentido, os 

modos pelos quais é apropriada tendem a ser mais ambivalentes, eventualmente conferindo 

mais peso aos formatos vinculados à idéia de tradição (samba, choro, ritmos “folclóricos” do 

norte e nordeste), embora na maior parte do tempo sejam as vertentes originadas da 

confluência entre a Bossa Nova e a Geração dos Festivais, e agrupadas sob o problemático 

guarda-chuva da MPB, que promoverão uma imagem moderna, urbana e entusiasta do 

hibridismo da música brasileira no exterior. A própria Bossa Nova, afinal, constrói sua 

legitimidade internacional a partir da convergência que promove entre um gênero associado à 
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tradição – o samba – e outro (o jazz) que carrega uma forte acepção vanguardista e 

modernizante.        

Se esta seção alinhava observações a título de retrospecto histórico sobre os modos 

pelos quais tanto a música brasileira quanto aquela oriunda dos PALOPs deslizam pela 

fronteira que é Portugal hoje, isto se deve, em parte, ao fato de os três vértices que compõem 

este triângulo serem contemporaneamente articulados em torno da controversa ideia de 

Lusofonia. A Lusofonia é uma invenção recente e profundamente ambígua, embora os 

processos a que ela remete datem de pelo menos cinco séculos, e seu discurso dê conta de 

uma suposta homologia a partir do componente linguístico, como se nele não residisse 

nenhuma contradição. É, portanto, mais válido pelas discussões que fomenta do que pelo 

aparente consenso que busca conclamar, e se por vezes o conceito é empregado (pela mídia, 

pela academia) de maneira vã, isto talvez se deva à ausência de palavra ou expressão capaz de 

contemplar a complexidade da própria dinâmica que a constitui. 

Quando digo “recente”, refiro-me ao ponto nodal frequentemente mencionado por esta 

tese chamado “meados da década de 1990”, período em que podemos situar três episódios de 

repercussão internacional que fomentaram o reconhecimento da existência de um espaço 

político, econômico e cultural constituído pelos países de língua oficial portuguesa, 

institucionalmente articulado entre Brasil, Portugal e PALOPs. O primeiro deles é a 

formalização da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, ou apenas CPLP, em 1995, 

cujos objetivos gerais consistem  

 

na concertação político-diplomática entre seus estados membros, nomeadamente 

para o reforço da sua presença no cenário internacional; na cooperação em todos os 

domínios, inclusive os da educação, saúde, ciência e tecnologia, defesa, agricultura, 

administração pública, comunicações, justiça, segurança pública, cultura, desporto e 

comunicação social; e na materialização de projectos de promoção e difusão da 

língua portuguesa
116

. 

 

O segundo episódio compreende a já mencionada Expo‟98, sediada em Lisboa como 

parte de um projeto de modernização da capital portuguesa e cujo maior legado para a cidade 

consiste no complexo do Parque das Nações (o Oceanário, o Pavilhão Atlântico, as Torres 

Vasco da Gama), situado na região oriental da capital. Organizado em torno da temática dos 
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 Disponível em: <http://www.cplp.org/id-46.aspx>. Acesso em: 30 mai. 2011. Curiosamente, ou não, o 

segundo objetivo não faz nenhuma menção explícita à livre circulação de cidadãos dos estados-membros através 

do “espaço lusófono” – o que, conforme veremos mais adiante, não raro se torna um foco de tensões e acaba por 

confrontar a CPLP com o paradoxo de sua própria existência. 
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Oceanos (metáfora para a exaltação da expansão portuguesa pelo mundo, patente no nome das 

construções integrantes do complexo da Expo), o evento articulou, em sua programação 

cultural, além de apresentações musicais de nomes brasileiros e portugueses, uma presença 

substancial de artistas dos PALOPs, o que de alguma forma serviu para sistematizar, no plano 

político-institucional, dinâmicas que a esfera da produção e do consumo culturais já vinham 

sinalizando desde a primeira metade do decênio.  

O terceiro e último episódio, encerrando a “década dos hibridismos”, consiste na 

gravação e lançamento do álbum Red Hot and Lisbon (1999), décimo primeiro – e, até o 

momento, derradeiro – de uma série produzida pela Red Hot Organization com o objetivo de 

minorar os impactos da AIDS ao redor do mundo. Editado cerca de três anos após Red Hot + 

Rio, o alinhamento do disco reúne nomes expressivos do cenário lusófono em regime de 

duetos e parcerias (Bonga, Marisa Monte e Carlinhos Brown; o moçambicano General D e o 

Funk ‟n‟ Lata) ou mesmo a solo (Ekvât, de Goa; Netos do N‟Gumbé, de Bissau; a 

caboverdiana Lura), articulando o discurso da lusofonia para além dos limites do espaço 

lusófono, muito em virtude do engajamento, no projeto, de nomes como David Byrne – cuja 

gravadora Luaka Bop afirmou-se, ao longo dos últimos vinte anos, como vitrine privilegiada e 

legitimada mundialmente no segmento da world music. 

Ser crítico em relação à Lusofonia por vezes assume ares de iconoclastia vazia. Como 

posicionar-se contrariamente a um discurso que, na superfície, prega a união, a partilha de um 

passado comum e as promessas de futuro advindas do falar de uma mesma língua? Penso que 

resida precisamente aí um dos maiores impasses do discurso lusófono: ao buscar os elementos 

de afinidade/semelhança/consenso, ele desconsidera as marcas de conflito/diferença/dissenso 

que constituem não apenas o universo dos países falantes de língua portuguesa como 

quaisquer comunidades imaginadas nos mais variados contextos (ANDERSON, 2008). 

Ademais, é o caso é de questionar que língua comum é essa, quando o português falado em 

Portugal depende de legendas para ser compreendido no Brasil, e os países africanos, que 

embora tenham a língua portuguesa como idioma oficial, constroem-se e narram-se a partir de 

uma pluralidade de dialetos e línguas locais – e cuja literatura produzida no contexto pós-

colonial só parece ser “capturada” pela língua portuguesa mediante uma subversão desta 

última? 

Mesmo a idéia de um passado comum é sujeita a questionamentos. Manter-se-ia 

comum este passado se a instância narradora do mesmo mudasse de posição? A partir de qual 
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perspectiva se conta a história do “espaço lusófono”? Se o elogio da Lusofonia busca o 

consenso frente ao conflito, não existe o risco de ele derivar para uma versão atualizada do 

discurso da “missão civilizatória” luso-tropical que, durante muito tempo, fundamentou a 

prática colonialista?  

Vejamos como tais questões podem ser articuladas a partir de um exemplo empírico. 

Todo mês, o jornalista português e “viajante profissional” Gonçalo Cadilhe ocupa uma página 

da revista Blitz, na qual suas jornadas pelo mundo são narradas em forma de crônica a partir 

da “descoberta” musical dos lugares que visita (a própria escolha dos destinos não esconde o 

olhar etno/eurocêntrico que a norteia). Na coluna dedicada à música de Goa (que pertenceu a 

Portugal desde 1510 até 1961), o texto inicia-se da seguinte forma: 

 

Afonso de Albuquerque sabia bem que um império se faz com pessoas. Em Portugal 

não havia que chegassem. Era preciso arranjar mais. Onde? Obviamente lá. A 

política de integração inter-racial levada a cabo por Albuquerque é, ainda hoje, um 

caso exemplar de pragmatismo e fraternidade humana. E Goa foi o centro desta 

política, o símbolo de Portugal no Oriente (CADILHE, 2009, p. 109; grifo meu).  

  

Por mais que discorde frontalmente da perspectiva mítica de um autor como Eduardo 

Lourenço (2001, p. 175-185), quando ele sustenta que a Lusofonia não passaria de uma 

“miragem”, questiono até que ponto os impasses deste discurso não estão relacionados ao fato 

de ele reforçar, contra todas as evidências, uma suposta centralidade cultural portuguesa nesta 

dinâmica. Mais adiante na mesma crônica, Cadilhe discorre sobre as diferenças entre a música 

indiana, baseada na improvisação sobre uma única escala, e a européia, que estava escrita e 

fixada, concluindo que a música goesa constituiu-se como tal porque os “jesuítas ensinaram 

as populações evangelizadas a tocar e ler a música” (ibid.). Não seria tal discurso uma 

atualização do imaginário etnocêntrico que fundamentou a própria perspectiva colonial – mais 

ou menos como defender que o lugar no Brasil em que supostamente se fala “o português 

mais correto” é o Maranhão, como se o “melhor falar” uma língua pudesse ser diretamente 

relacionado ao modo tal qual esta língua é ou foi falada um dia pelo colonizador?      

Indo mais além: o que determina a inserção de algo ou alguém no âmbito da lusofonia, 

sua fixidez num determinado ponto deste território imaginário ou seu deslocamento no 

interior ou mesmo para fora dele? Se compreendermos os processos identitários como 

deslocamentos, como processos, como operações de sutura (HALL, 2000), não parecerá 



213 

 

 

 

contraditório abraçar uma noção de identidade lusófona pautada por um desejo de 

completude, de integridade, de quase-essência? 

O discurso da Lusofonia possui outros limites. Por exemplo, ele conserva uma grande 

lacuna no que diz respeito aos territórios – e às práticas culturais e musicais a eles 

relacionadas – cuja língua oficial não é portuguesa, mas que são inegavelmente afetados pela 

presença desta em virtude da ocorrência de fluxos migratórios sistemáticos. Não é outra a 

razão pela qual dedico uma seção deste capítulo à música dita pimba: se uma análise da 

mesma poderia constar sem maiores problemas nas seções do primeiro capítulo dedicadas à 

nossa percepção estereotipada de Portugal, no segundo capítulo a propósito das apropriações 

contemporâneas de elementos da tradição musical rural, ou ainda no terceiro capítulo, no 

contexto do debate sobre ser pop em Portugal hoje, situo a discussão em um capítulo dedicado 

às migrações por considerar, antes de mais nada, que o pimba é um produto híbrido entre a 

tradição da música ligeira portuguesa e os formatos consagrados a partir da intensificação da 

presença brasileira no país a partir de meados dos anos 90; mas, principalmente, pelo fato de o 

“circuito pimba”, tanto dentro (no contexto das festas de verão) quanto fora (nas extensas 

turnês de inverno empreendidas por estes artistas) de Portugal, depender sobremaneira da 

mediação das comunidades emigrantes residentes na França, no Canadá e nos Estados 

Unidos. 

Contudo, sendo no interior deste espaço discursivo lusófono que nos deslocamos, 

talvez seja o caso de questionar em que medida ele se configura tão “imaginado” quanto a 

própria idéia de Portugal ou de África que o senso comum por vezes interpela. Isto fica 

patente quando usamos o conceito de diáspora para nomear as sonoridades produzidas no 

âmbito das segundas e terceiras gerações de imigrantes dos PALOPs residentes na área 

metropolitana de Lisboa: o jovem que consome um rap cuja letra discorre sobre África, ou 

cujo ritmo evoque matrizes musicais oriundas deste continente muito provavelmente nunca 

esteve lá ou vivenciou a situação de trânsito que seus pais ou avós experimentaram. Nascido 

em Portugal, seu Bilhete de Identidade registra a nacionalidade portuguesa, embora seu 

processo de construção do self seja um constante negociar entre coordenadas identitárias 

múltiplas, nas quais a idéia de África mais aparecerá como resultante de um trabalho de 

imaginação do que da efetiva vivência de tal realidade.  

Nas próximas seções, veremos como não apenas a idéia de Lusofonia, como também o 

discurso da Globalização ora em voga, dependem sobremaneira da criação de territórios 
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imaginados, processo aqui pensado sob a perspectiva dos imaginários migrantes e dos 

artefatos musicais que dele derivam em alguma medida. Começo a partir de uma cartografia 

da presença da música brasileira em Portugal, dos juízos de valor sobre ela construídos e dos 

modos pelos quais o perfil desta música vem sofrendo uma profunda alteração ao longo da 

última década, muito em virtude da reorientação dos fluxos de pessoas provenientes do lado 

de cá do Atlântico. Em seguida, discorro sobre o universo das festas de verão do interior e das 

regiões periféricas de Portugal, com vistas ao mapeamento das principais características da 

música dita pimba, cuja consagração midiática e mercadológica me parece diretamente 

relacionada à mudança de perfil identificada na seção anterior no que tange à música 

brasileira em Portugal. Por fim, encerro o capítulo aventando algumas considerações sobre a 

“descoberta (musical) de uma África moderna” na virada para os anos 2000, cenário no qual 

grupos como Buraka Som Sistema vêm assumindo ares de inegável protagonismo. 

 

4.2 Subsídios para um mapeamento da presença musical brasileira Além-Mar  

 

Em que medida o universo pop português do século XXI seria menos ou mais 

“afetado” pelo lugar de destaque que a música brasileira supostamente ocuparia junto ao 

público luso
117

? Se no capítulo 1 sustentei que nossa concepção de cultura portuguesa 

continua não apenas por demais vinculada a alguns formatos consagrados pelo viés do 

estereótipo como também, no que tange às manifestações propriamente musicais, tendendo a 

ser ainda hoje enxergada sob um prisma que denomino fado-folclorista, postulo nesta seção 

que o senso comum mítico media não apenas a nossa percepção da cultura e música 

portuguesas contemporâneas, como também o olhar que brasileiros e portugueses constróem 

em relação à cultura e à música brasileiras em Portugal.  

Tomando por base um tripé formado por telenovelas-MPB-futebol, parte-se do 

pressuposto de que a música brasileira possuiria um valor inerente à sua própria natureza, 

fazendo dos artistas brasileiros casos quase automáticos de sucesso n‟Além-Mar; tem-se, com 

isso, a impressão de que a procedência made in Brazil de determinado artefato cultural 
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 Se inicialmente esta pesquisa possuía como foco principal a questão da presença musical brasileira em 

Portugal, o progressivo redirecionamento do meu olhar, no decorrer da investigação, encaminhou a tese no 

sentido de uma reflexão periférica sobre as “leituras” da música brasileira em Portugal empreendidas pelos 

mesmos atores sociais que os capítulos anteriores contemplaram. Não obstante, existem expressivas pesquisas 

em andamento em solo português cujo objetivo central consiste no mapeamento de tal presença a partir de uma 

perspectiva dos estudos de recepção. Aqui refiro-me particularmente aos trabalhos de Carlos Costa Cavallini 

(2010) e Cláudia Góes (2009; 2010; 2011), investigadores brasileiros vinculados ao INET-MD/UNL. 
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garantiria a adesão entusiasmada por parte do público português. No entanto, parece-me 

pertinente indagar: sucesso para quem e em que medida? De acordo com quais critérios? 

Contraponho-me, portanto, às perspectivas acríticas sobre o consumo de música brasileira em 

Portugal, com vistas à construção de um olhar que dê conta das tensões, conflitos e 

contradições que invariavelmente fazem parte de qualquer processo de recepção cultural 

(HALL, 2003; KELLNER, 2001), e que leve em consideração determinados fatores 

estratégicos, quais sejam: o caráter socialmente construído da idéia de valor cultural; os 

múltiplos endereçamentos da música brasileira que chega a Portugal, condicionados por 

variantes tais como gênero e público-alvo; e, por fim, os diversos modos de circulação e 

consumo dessa música, para além do registro e lançamento comercial em formato CD, 

incluindo-se também, nessa dinâmica, os circuitos não-hegemônicos e “alternativos”. 

Um primeiro movimento seria no sentido de fragmentar o próprio conceito de “música 

brasileira”: exatamente a quais manifestações/gêneros/artistas estamos nos referindo quando 

se exalta o sucesso da música brasileira em Portugal? Qual a correspondência que pode ou 

não ser feita entre o êxito destes artistas em terras lusas e no Brasil (de modo a, por um lado, 

contornar uma eventual lógica de “dois pesos e duas medidas” e, por outro, considerar quando 

for pertinente o caso de artistas que desfrutam de maior receptividade em Portugal do que em 

seu país de origem)? 

Um segundo movimento diria respeito a outra fragmentação necessária, desta feita em 

relação à própria ideia de “Portugal”: embora possua dimensões territoriais reduzidas se 

comparado ao Brasil, Lisboa e Trás-os-Montes muito provavelmente não são equivalentes em 

termos de receptividade à música brasileira (e se forem, há que se mapear em virtude de quais 

coordenadas socioculturais). Dito de outra forma, é preciso discriminar para qual Portugal a 

música brasileira significa e de que forma. 

Um aspecto importante que se desdobra do segundo movimento e será abordado mais 

adiante tem a ver com um traço distintivo da contemporaneidade, que é a intensificação dos 

fluxos migratórios em escala global, dinâmica na qual Portugal desempenha um papel 

importante em virtude tanto das conseqüências do processo de descolonização dos anos 70 

quanto de sua condição fronteiriça em relação ao restante da Europa. Sendo assim, ao 

fragmentarmos a noção de Portugal, caberia também ampliar a ideia de público português de 

modo a abrigar, sob essa rubrica, tanto o camponês alentejano quanto o caboverdiano das 

Fontainhas, passando pelo paquistanês do Martim Moniz e pelo brazuca de qualquer 
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freguesia, sem desconsiderar, também, um eventual e hipotético turista berlinense de 

passagem por Lisboa – multiplicando, assim, as modalidades de consumo cultural, bem como 

as mediações disponíveis. 

O terceiro movimento, por sua vez, configura-se como uma síntese (dialética?) dos 

dois primeiros: qual música brasileira significa em que medida para qual Portugal, e através 

de quais circuitos de consumo cultural e de quais modalidades de difusão midiática?  Embora 

não deixe de causar surpresa o espaço ocupado pela música brasileira nas prateleiras da rede 

FNAC, em que medida o CD físico continua sendo a forma primordial de contato com a 

música brasileira, em tempos de reconfiguração da indústria fonográfica como a conhecíamos 

até então? De que modo alguns festivais de música, determinados programas de rádio, a 

programação de certos espaços menos ou mais destinados ao público migrante e/ou turista, e 

mesmo a música ambiente de cafés e restaurantes cria circuitos não-hegemônicos (posto que 

situados na periferia das mídias massivas ditas tradicionais) para a divulgação não apenas da 

música brasileira, como também de uma certa imagem de Brasil? 

A segunda metade dos anos 1970 pode ser identificada como um período capital para a 

consolidação deste processo, pelo menos na configuração midiático-massiva que se verificou 

nos decênios seguintes e cujo perfil, sustento como hipótese, sofreu considerável 

transformação na virada para os anos 2000
118

. Se 1974 representa, para o contexto político 

português, o ano em que a Revolução dos Cravos pôs termo a quase cinco décadas de ditadura 

salazarista, no Brasil o mesmo momento histórico é sinônimo de intensificação da repressão, 

da censura e, talvez paradoxalmente, de uma efervescência (por vezes clandestina, outras 

tantas amparada pela mesma infraestrutura midiática sob constante vigilância) no campo das 

artes em geral. O resultado desta efervescência atravessará o oceano sob diversas formas, pois 

o mesmo contexto que produz exilados políticos à procura de refúgio europeu exportará 

telenovelas cujas trilhas sonoras conterão, de novo paradoxalmente, muitos dos nomes cuja 

permanência no Brasil o regime militar se encarregava de tornar insustentável. 

Não é à toa que o imaginário musical brasileiro que, em um primeiro momento, se 

consagrará em Portugal será o da assim chamada Geração MPB. Muitos destes artistas, ao 
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 A este respeito, Cidra et al (2010, p.173-181) informam, em linhas gerais e de maneira bastante didática, as 

diversas etapas constituintes desta dinâmica, cartografando a presença da música brasileira n‟Além-Mar a partir 

do momento em que a exportação sistemática de um imaginário musical brasileiro para Portugal torna-se 

possível graças ao aperfeiçoamento das respectivas indústrias fonográficas, entre 1930 e 1940. Esta presença, 

portanto, está associada à circulação de artistas vinculados ao universo do teatro e do espetáculo, embora 

saibamos que as trocas musicais entre os dois países remontam a um tempo histórico muito anterior a este 

(TINHORÃO, 2006). 
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“desembarcarem” em Portugal (simbólica ou concretamente), fornecerão a base poético-

identitária não apenas para a geração que fez o 25 de abril como também para seus filhos, 

num vínculo afetivo que se mantém até hoje. “Nos textos destas músicas [de Chico Buarque e 

Caetano Veloso] encontrávamos referências sólidas para os nossos valores”, afirma o 

documentarista residente em Lisboa Sérgio Tréfaut
119

, nascido no Brasil em 1965 e filho de 

um exilado político que regressa a Portugal por ocasião da Revolução dos Cravos (apud 

COELHO, A. P., 2007a, p. 13). Nas palavras da atriz, diretora e cantora Maria de Medeiros – 

que à ocasião da supracitada reportagem havia acabado de lançar um disco intitulado A little 

more blue, todo composto de canções da música popular brasileira,  

 

faço parte de uma geração de portugueses que não foi só embalada pela música 

brasileira , mas verdadeiramente formada por artistas como Chico Buarque, Caetano 

Veloso, Milton Nascimento, Gilberto Gil. (...) Ouvir a sua música era uma forma de 

ser e ver o mundo (apud COELHO, A. P., 2007a, p. 14) 

 

Ao se postular o “sucesso da música brasileira em Portugal”, é em boa parte à esta 

geração de artistas que a expressão se refere. Quando alguns destes nomes, ou seus legítimos 

“herdeiros” (de acordo com uma dinâmica de legitimação crítica em muito dependente da 

percepção de um continuum emepebístico ao longo do tempo) incluem Portugal no roteiro de 

suas atuais turnês européias, é em espaços igualmente nobres como o Coliseu dos Recreios, o 

Campo Pequeno ou a Aula Magna (todos situados em Lisboa) que os espetáculos tendem a 

ser alocados. 

Uma outra dimensão que corre em simultâneo à descrita no parágrafo anterior é aquela 

que, a partir de 1977, com a transmissão pela RTP do primeiro capítulo da primeira telenovela 

brasileira exibida em Portugal – Gabriela – encontrará nos LPs com a trilha sonora das 

respectivas obras um canal privilegiado para a difusão da música brasileira em terras lusas. 

Aqui, embora a Geração MPB também se faça presente, e com algum destaque, a exploração 

de repertórios musicais mais diversificados atuará no sentido de incluir correntes 

aparentemente díspares como o rock brasileiro dos anos 80 e determinados artistas, no Brasil, 

vinculados ao “brega” e à canção romântica de apelo popular (ARAÚJO, 2007). Se tais 

“interferências” foram suficientes para, naquele momento, fraturar a suposta hegemonia da 

Geração MPB, é algo que carece de maior investigação. O fato é que músicos da nova vaga 
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 Além de coordenador geral do Festival DocLisboa, Tréfaut é também o realizador do longa Lisboetas (2006), 

documentário-poema sobre o fenômeno da imigração no Portugal contemporâneo, e da ficção Viagem a Portugal 

(2011), também em torno da temática das migrações, exibido na edição 2011 do Festival do Rio. 
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do pop português, como Samuel Úria, mencionam trilhas sonoras de novelas da Globo que 

datam da segunda metade dos anos 80 (Tieta, Cambalacho, Sassaricando) como essenciais na 

formação de seu repertório musical
120

. 

A transformação nos modos pelos quais as telenovelas brasileiras vêm sendo valoradas 

em Portugal ao longo da última década e meia parece dizer muito sobre um processo 

sociocultural de ressonância mais ampla. Este processo diz respeito não apenas à redefinição 

do cânone musical brasileiro que é legitimado pelo público d‟Além-Mar como também à 

mudança dos critérios a partir dos quais a cultura brasileira como um todo é percebida em 

Portugal. Vale destacar que tal processo não se circunscreve à relação Brasil-Portugal, antes 

sendo profundamente afetado pela dinâmica que envolve a entrada deste último na União 

Européia (e o conseqüente redirecionamento do país para o novo contexto comunitário), a 

consolidação efetiva de uma cultura de consumo em Portugal e a vaga neoliberal que cobriu 

uma boa parte do mundo norte-ocidental durante os anos 90.  

É no âmbito deste último aspecto que podemos entender, por exemplo, a implantação 

do primeiro canal privado de televisão português – a SIC – em 1992, e de seu principal 

concorrente (a TVI) no ano seguinte, bem como o processo de “modernização” da cidade de 

Lisboa, que culmina com a realização da Expo‟98 e progressivamente redefine a imagem de 

todo o país junto à comunidade internacional, a ponto de Portugal se tornar, talvez pela 

primeira vez em sua história, um território receptor de fluxos migratórios, quando sempre se 

caracterizou como indiscutível pólo emissor. 

As trajetórias da SIC e da TV revelam-se, assim, bastante representativas deste 

processo, na medida em que ambas incorporaram, na estrutura e na linguagem de sua 

programação, um know how tributado a anos e anos de consumo sistemático de audiovisual 

televisivo brasileiro, embora em cada emissora tal apropriação tenha produzido resultados 

distintos. Se coube à SIC aderir de maneira mais entusiástica aos formatos made in Brazil
121

, 

tornando-se, inclusive e pouco a pouco, um veículo privilegiado de transmissão das 

telenovelas e minisséries da Rede Globo de Televisão em Portugal, a TVI, em contrapartida, 

busca conjugar a reprodução de certos formatos com a busca por uma linguagem própria.  
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 Em entrevista ao autor, ocorrida em Lisboa, em 3 dez. 2009. 
121

 Veja-se o singular exemplo do Big Show Sic, produzido e apresentado pelo brasileiro Ediberto Lima em 

sintonia com o que, em meados dos anos 90, se fazia em termos de programa de auditório do outro lado do 

oceano. 
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É notável, por exemplo, que desde o seu surgimento, a TVI tenha investido em uma 

produção teledramatúrgica própria, e como aqui não nos cabe entrar no mérito da qualidade 

(ou falta dela) de tais produtos, não é surpresa alguma que, na virada para os anos 2000, a SIC 

veja sua hegemonia nos sharings ameaçada não apenas pelo fenômeno Big Brother (da TVI), 

como também pela audiência cada vez maior das telenovelas da concorrente. 

Sendo precisos os dados que apontam uma queda de 25% nos índices de audiência das 

telenovelas brasileiras em Portugal (PENIM, 2009), parece-me relevante questionar se o peso 

do imaginário cultural/musical que tais artefatos até então transmitiam de maneira 

hegemônica permanece inalterado. Evidente que tais medições são dinâmicas e sujeitas a 

circunstâncias diversas
122

; no entanto, à sua maneira, nos levam a considerar a hipótese de 

uma mudança de cenário, instaurando novas modalidades de consumo de música brasileira em 

Portugal.  

Embora Portugal e Brasil sejam países cujas histórias se entrelaçam, dentre outras 

modalidades, a partir do fenômeno das migrações, ao longo das últimas duas décadas estes 

fluxos parecem ter assumido configurações bastante peculiares. Primeiro, porque se inserem 

em um contexto no qual os deslocamentos em massa de populações pelo globo não apenas se 

intensificam, como também adquirem outros contornos a partir de variáveis como o 

desenvolvimento das tecnologias de comunicação, o barateamento dos vôos transcontinentais 

e a circulação de informação em tempo real via internet. Segundo, na medida em que 

tendências contemporâneas sinalizam uma inversão no sentido até então hegemônico destes 

mesmos fluxos binacionais. Assim, e conforme já discutido, em meados dos anos 90 Portugal 

deixa de atuar como irradiador de populações migrantes e passa a receber cada vez mais 

contingentes vindos de fora, sobretudo das ex-colônias de África e do Brasil – atraídos, na 

maior parte das vezes, em função das semelhanças lingüísticas e de uma percepção do país 

enquanto porta de entrada para o restante da Europa. 

Aquele que pode ser considerado o último grande movimento migratório do Brasil em 

direção a Portugal compreende dois perfis de migrante bastante distintos entre si: o primeiro, 

mais forte durante a década de 90, englobava em sua maior parte profissionais liberais 

dotados de alguma qualificação técnica e que atuavam, sobretudo, na área médica ou nos 
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 Em sua reta final, e desconheço até que ponto auxiliada por uma estratégica viagem de dois personagens da 

trama a Lisboa, a telenovela brasileira Viver a vida galgou algumas posições nos sharings e os três álbuns com a 

trilha sonora da novela – nesta ordem: internacional, nacional e lounge – despontaram no Top 10 das 

Compilações mais vendidas, segundo dados da Associação Fonográfica Portuguesa (disponível em: 

<http://www.artistas-espectaculos.com/topafp/pt/>. Acesso em: 20 jun. 2010). 
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departamentos de comunicação e marketing de empresas portuguesas
123

. O segundo perfil, 

cuja presença em Portugal aumentou na virada para os anos 2000, corresponde à leva de 

trabalhadores de reduzida qualificação que vai atuar, sobremaneira, junto ao setor de serviços, 

como garçons, vendedores, atendentes, cabeleireiros, empregadas domésticas, e por aí 

afora
124

.  

Caminhando em paralelo a esta segunda vaga, o que se percebe é uma tendência – 

encampada por alguns setores da imprensa e supostamente respaldada por tensões culturais 

entre ambos os países que remontam a períodos anteriores de uma história social comum 

(PADRÃO, 2009; RAMOS, 2008; SERÔDIO, 2009; SILVA, 2008) – ao estabelecimento de 

equivalências entre o aumento da imigração brasileira e a subida nas taxas de criminalidade, 

notadamente nas áreas de maior concentração da população migrante (em Lisboa, ao longo 

das linhas de Cascais e Sintra, na região costeira da Caparica, em alguns distritos da Margem 

Sul e nas freguesias do entorno da Bela Vista). Episódios isolados como o assalto à agência 

do Banco Espírito Santo em Campolide, o “arrastão” da Praia de Carcavelos e mesmo um 

homicídio supostamente atribuído a uma emergente facção portuguesa do PCC, muito em 

virtude da visibilidade midiática que adquiriram, converteram-se em evidências 

incontornáveis da perniciosidade inerente aos fluxos migratórios em geral, e ao brasileiro em 

particular. A partir de então, traços culturais atribuídos ao Brasil que são motivos de exaltação 

e mesmo fascínio quando o Outro está além-fronteiras – alegria, descompromisso, propensão 

ao questionamento das normas, o famoso “jeitinho”, dentre outros – passam a se configurar 

como autênticas barreiras na convivência diária com o Local, quando esse sentimento pode 

explodir em múltiplas tensões a partir do momento em que este Outro não apenas passa a 

habitar o nosso território como também a reinvindicar oportunidades iguais, ou seja, 

transcendendo o mero direito ao reconhecimento em busca, também, pelo direito à 

redistribuição (BAUMAN, 2003, p. 69-81). 

A relação entre Brasil e Portugal é particularmente tensa nesse sentido, uma vez que o 

discurso mítico do senso comum pressupõe uma ideia de “Nações Irmãs” que, no mais das 
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 Tornou-se representativo deste primeiro ciclo o imbroglio envolvendo dentistas brasileiros que tiveram 

obstruída sua entrada no país, antecipando, em certa medida, as disputas e embates que seriam acentuados alguns 

anos mais tarde, bem como atestando que as tensões decorrentes do contato entre Eu e o Outro muitas vezes 

independem de qualificação, ocupação profissional ou proximidade linguística. 
124

 A mudança de perfil não é exclusiva do migrante brasileiro, sendo acompanhada por outras vagas migratórias 

de trabalhadores pouco qualificados, oriundas dos países africanos de língua portuguesa e do leste europeu – é 

menos uma particularidade da relação Brasil-Portugal em seus respectivos contextos econômicos e mais o efeito 

de uma crise conjuntural em nível europeu e global, portanto. 
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vezes, encobre as muitas diferenças culturais entre os dois países: boa parte dos conflitos, 

inclusive, decorre da percepção distorcida de que, por falarem a mesma língua e terem um 

passado histórico comum, brasileiros e portugueses também compartilhariam os seus modos 

de estar no mundo. 

Esta mesma hipótese, quando aplicada à presença da cultura brasileira em Portugal, 

pode nos ajudar na tarefa de iluminar alguns aspectos de sua nova configuração 

contemporânea. A possibilidade que, a meu ver, devemos considerar com alguma seriedade é 

a de que não foi a Música Brasileira que perdeu espaço junto ao mercado consumidor 

português, mas sim uma determinada música brasileira que, embora ainda seja dotada de 

legitimidade suficiente para merecer o palco do Coliseu, tende a ser interpelada como 

“herança”, como “influência” para gerações de músicos e melômanos portugueses; como um 

discurso cujo valor simbólico se encontra consolidado e estabilizado, mas que salvo 

raríssimas exceções encontra respaldo mercadológico condizente com este valor. Haveria uma 

outra música brasileira, portanto, cuja presença em Portugal teria aumentado ao longo dos 

últimos anos,  e que pode ser apreendida a partir de um duplo direcionamento: por um lado, as 

comunidades migrantes luso-residentes e, por outro, os circuitos turísticos, aqui pensados não 

como entidades independentes entre si, mas naquilo que nasce das interseções entre um e 

outro. 

Huq (2006) e Appadurai (2001) fazem coro ao afirmar que um dos traços distintivos 

das diásporas contemporâneas em um contexto pós-colonialista é o papel desempenhado pelas 

tecnologias de informação e comunicação no sentido de oferecer novos modos de articulação 

entre local e global, entre Eu e Outro, entre a cultura de origem e a cultura do território para 

onde se migra. O dilema entre abandonar os costumes de sua terra em nome da necessidade de 

adaptação à cultura local (ou, pelo contrário, “fechar-se” em torno de identidades reativas e 

essencializadas), que em outros tempos talvez se desse de modo mais radical, hoje sem dúvida 

se complexifica, sobretudo se o migrante em questão esteve em outros países, vivenciou 

outras realidades, relacionou-se com outras culturas. Com o vasto repertório disponível on 

line no âmbito dos programas de trocas peer to peer ou das transmissões streaming, seu 

(desejo de) acesso, por exemplo, à música de seu país de origem, não apenas não depende 

mais da adesão das indústrias fonográficas locais como também pode fomentar a criação de 

um circuito à margem dos canais hegemônicos no qual essa música possa transitar. 

Ocasionalmente, e dependendo do modo como eles se articulam com a demanda dos circuitos 
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locais, estes pequenos circuitos podem alcançar tamanha dimensão que suas interseções com 

os canais hegemônicos de mídia se tornam não só inevitáveis como também requisitadas. A 

médio e longo prazo, é possível, inclusive, que formatos locais tidos como indevassáveis – no 

sentido de serem rigidamente codificados e pouco abertos a misturas – estejam bebendo à 

fonte do ritmo que já não mais “veio de fora”, porquanto sua origem “pura” já não pode mais 

ser mapeada. 

O êxito junto ao público português de artistas como Ivete Sangalo, Gabriel o Pensador, 

Zezé di Camargo & Luciano, Alexandre Pires, Leonardo, Ana Carolina, dentre outros, parece 

se inserir nesta dinâmica complexa que mistura um apelo inicialmente dirigido à comunidade 

brasileira residente em Portugal com eventuais transbordamentos para além deste circuito. A 

maior evidência de que não existe tal coisa chamada Música Brasileira, pensada como 

entidade totalizante, é que a trajetória em terras lusas de Ivete Sangalo (escalada para o Palco 

Principal das quatro edições do Festival Rock in Rio Lisboa, evidenciando o supracitado 

transbordamento) difere consideravelmente da de um artista como Gabriel o Pensador. 

Gabriel, que no Brasil sempre foi visto com alguma desconfiança pela ala mais underground 

do rap, em Portugal veio a se afirmar como um dos grandes articuladores da cena hip hop 

local, justamente por dotá-la de uma identidade própria, fundamentada no uso da língua 

portuguesa e na reapropriação de matrizes sonoras lusas. Contador e Ferreira (1997) e 

Fradique (2003) são unânimes ao afirmar que a trajetória do rapper Sam the Kid, com seus 

samplers de fados de Amália Rodrigues e Carlos do Carmo, não teria sido possível sem os 

desdobramentos da atuação de Gabriel o Pensador em Portugal
125

. 

O par NTIC/Globalização, por vezes, se presta à adoção de discursos extremos que 

postularão, por um lado, a dissolução de todas particularidades culturais locais (ou sua 

invariável cooptação pelo mercado) sob a égide de uma hegemonia anglo-estadunidense ou, 

por outro, o triunfo absoluto das culturas ditas periféricas contra o rolo compressor 

representado pelas Indústrias Culturais do centro, conforme devidamente problematizado por 

Appadurai (2001) e Canclini (1997, 2007). Se a primeira perspectiva peca por um excesso de 

confiança no poder de fogo de instâncias centrais às vezes tratadas de forma vaga, como 

“Hollywood” ou “Grandes Gravadoras”, e a segunda igualmente erra o alvo por 

necessariamente pensar a atuação das culturas periféricas em termos de resistência e contra-
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 O marco incontornável deste contato teria sido a visibilidade midiática em torno do concerto de Gabriel o 

Pensador no Pavilhão Carlos Lopes, em 1994, ao qual estavam presentes alguns nomes representativos do então 

emergente movimento hip hop português (CONTADOR, 1997, p. 167-169).  
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hegemonia, ambas se equivocam ao sustentar a existência de fonteiras tão rígidas entre centro 

e periferia, bem como por não questionarem a posição de mobilidade que centro e periferia 

podem assumir dependendo do lugar de onde se olha. Esta problematização me parece 

particularmente válida ao se abordar as dinâmicas de hibridização cultural, expressão que 

virou uma espécie de moeda corrente no discurso sobre a globalização e merece ser 

empregada com alguma parcimônia. Embora seja uma palavra impregnada de movimento, não 

raro a hibridização é invocada para dar conta de processos pautados pela ideia de fixidez, 

sobretudo quando os pares centro x periferia e tradição x modernidade são adicionados à 

mistura. 

Esta dinâmica talvez fique mais clara se atentarmos para os modos pelos quais dois 

artistas brasileiros – a banda Cansei de Ser Sexy (CSS, daqui pra frente) e o cantor Seu Jorge 

– apareceram na mídia impressa portuguesa a propósito de concertos recentes realizados em 

solo luso. A partir destes exemplos, espero dar conta de dois dos temas que atravessaram esta 

reflexão até agora, quais sejam, os impasses da hibridização (e a hibridização como valor num 

contexto de globalização) e a diversificação da presença da música brasileira em Portugal (em 

simultâneo ao reconhecimento do valor simbólico da Geração MPB). 

Fenômeno musical tornado possível em larga medida graças à internet, o CSS é uma 

banda pop brasileira que, a exemplo do grupo de hardcore Sepultura, adquiriu repercussão 

internacional expressando-se na língua inglesa. Sua carreira compreende três álbuns de 

estúdio e diversos EPs, bem como a passagem por festivais legitimados junto ao público 

indie, como o Coachella
126

. Em suas passagens por Portugal, registraram atuações nos 

festivais (de verão) Paredes de Coura e Optimus Alive, bem como na discoteca Lux, em 

Lisboa. Um primeiro olhar sobre o CCS constataria que, “ao contrário das maiores 

exportações musicais brasileiras das últimas décadas, (...) as CSS não cantam sobre o seu país, 

nem são descortináveis na sua sonoridade marcas de uma nacionalidade”, e também “têm 

pouco a ver com outros projetos brasileiros em destaque nos últimos tempos, que se inspiram 

nos ritmos agrestes e canibalizados do „funk das favelas‟, como Bonde do Rolê ou Tetine” 

(BELANCIANO, 2007a, p. 7; 2008b, p. 22).  

No entanto, esta aparente descontinuidade tanto em relação à “linha evolutiva” da 

MPB quanto a iniciativas mais contemporâneas e “híbridas” é recapturada mais adiante e 
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 Após o lançamento do álbum La liberación, de 2011, o criador e principal compositor da banda, Adriano 

Cintra, anunciou seu desligamento do CSS, vetando que os demais integrantes utilizassem suas músicas e 

produções e decretando, por tempo indeterminado, o recesso do grupo. 
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convertida em valor positivo, primeiro mediante uma associação entre a origem paulistana do 

grupo e sua inserção numa rede de metrópoles que misturam características do “primeiro e do 

terceiro mundo”, e depois em virtude de uma particularidade atribuída à cultura brasileira, “a 

energia e o descaramento insolente com que arriscam novas mesclas, só possível porque não 

tem a mesma noção sagrada da história da arte, reescrevendo e colocando em causa aquilo 

que europeus e americanos têm pejo em transformar” (BELANCIANO, 2007a, p. 7). 

Aqui, percebe-se o desejo de valorização positiva do CSS a partir de traços culturais e 

quadros de modernidade percebidos como essencialmente brasileiros (inclusive atuando como 

fator de diferenciação entre brasileiros, americanos e europeus). Em que se pese a fragilidade 

do argumento (a história do pop demonstra que a primazia criativa é inegavelmente 

multipolar), ele talvez explique o fascínio que uma certa parcela da imprensa musical 

portuguesa vem demonstrando em relação ao Tropicalismo, percebido como manifestação 

máxima deste saudável desprezo “tipicamente brasileiro” pelas regras e cânones (LOPES, M., 

2008e, p. 46).   

A propósito da turnê portuguesa do cantor Seu Jorge, que é sem sombra de dúvida 

mais vinculado ao escopo da MPB do que o CSS, embora transite entre a legitimação crítica 

de um apelo mais “sofisticado” e o sucesso radiofônico de algumas de suas canções, a tônica 

dominante do discurso do crítico do jornal Público em relação ao cantor buscava inserir o 

autor do disco América Brasil em uma espécie de árvore genealógica da tendência brasileira à 

mistura na música. Nessa abordagem historiográfica peculiar, a Bossa Nova de João Gilberto 

teria funcionado como o momento em que a Música Popular Brasileira se afirmou enquanto 

tal e definiu suas bases, pavimentando o terreno para que uma “data de brazucas que, desde 

meados dos anos 1960, misturam feijão com arroz e hamburguer, cria[ssem] música 

verdadeiramente inclassificável” (PACHECO, 2008, p. 28). A Tropicália aparece, assim, 

como o marco fundador de um impulso criativo que desaguará em Seu Jorge e passará por 

Tom Zé, Jorge Ben, Baden Powell, Chico Science, Novos Baianos, Marcos Valle, Raul 

Seixas e Cordel do Fogo Encantado, entre outros.  

Tal perspectiva, que nomeio de conciliatória (no sentido de que, vinda de fora, tende a 

desconsiderar tensões internas, rupturas e dissensos em nome de uma aparente harmonia), 

tornou a aparecer em depoimento do músico português Jorge Cruz ao apresentador Henrique 

Amaro no programa de rádio Portugália
127

, quando o mentor do Diabo na Cruz afirma que “o 
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 Edição transmitida em 19 nov. 2009 e disponível on line durante algumas semanas após a veiculação. 
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Brasil tem esse momento com o Tropicalismo, em que todos dizem, tudo bem, Bossa Nova, 

João Gilberto, mas nós curtimos Jorge Ben, nós achamos que o Roberto Carlos tem umas 

cenas muita fixes [sic]” e Amaro, em seguida, arremata: “No Brasil, apesar dos movimentos 

que se vão sucedendo, raramente existem rupturas, (...) não há aquele desprezo necessário 

pelo passado, é sempre em continuidade, sempre a pensar no futuro”. Tais declarações podem 

ser interpretadas como um misto de ingenuidade e fascínio pelo imaginário musical do Outro, 

embora sejam perfeitamente compreensíveis no contexto dos discursos que cercam a presença 

da música brasileira em Portugal. 

O que, torno a insistir, não significa que o “público português” (outra noção vaga) 

receba de braços – e ouvidos – abertos toda e qualquer sonoridade vinda do Brasil. Uma 

postura mais crítica por vezes deriva do reconhecimento de um apreço que nem sempre é 

recíproco, como se percebe nas entrelinhas do argumento utilizado pelo fadista Carlos do 

Carmo para justificar o alcance restrito em termos “lusófonos” de sua carreira: 

 

É certo que temos duzentos milhões de falantes, mas estranhamente o fado nunca se 

instalou no Brasil. No Brasil gostam muito de mim, os concertos esgotam-se, mas os 

media não querem saber da nossa existência. Ao contrário da nossa saloiice e 

pacovice com os artistas brasileiros que vêm a Portugal e são logo manchetes. Não 

se pode ter a veleidade de comparar a dimensão da música popular brasileira, mas 

podia haver algum apoio (apud SALAZAR, 2010, p. 11; grifo meu).   

 

Em que se pesem eventuais ressentimentos na fala do fadista, é preciso reconhecer que 

mesmo a ideia de músicos brasileiros merecendo manchetes nos jornais portugueses por 

ocasião de um concerto em terras lusas parece um bocado exagerada. A longa entrevista de 

cinco páginas (mais a capa) que o Ípsilon dedicou a Caetano Veloso em dezembro de 2009 

mais representam a exceção do que a regra (COELHO, A. L., 2009, p. 23-27), num cenário 

em que, predominantemente, artistas brasileiros tendem a ocupar outros espaços nem tão 

centrais quanto se supõe.  

Sabe-se que a intensificação dos fluxos migratórios supracitados, a condição de 

fronteira desfrutada por Portugal no contexto europeu, bem como os processos de trocas 

simbólicas entre atores sociais das mais diversas procedências parece estar afetando a própria 

dinâmica constitutiva de uma identidade nacional portuguesa, pensada enquanto categoria 

fundamentada na ocorrência de determinadas marcas de portugalidade. Isto nos convida a 

repensar os discursos em torno dos quais a identidade lusa costumava se estruturar e como, de 
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maneira cada vez mais intensa nas últimas décadas, estes discursos são atravessados pelo 

entrecruzamento de outras matrizes culturais. 

Uma das arenas privilegiadas para se observar tais questões é o âmbito da atividade 

turística. Mesmo os bairros originalmente associados ao circuito turístico do fado parecem se 

tornar mais porosos à convivência com outros gêneros musicais, em parte garças à suposta 

decadência das casas mais “tradicionais” amparadas no formato jantar + espetáculo. É no 

castiço bairro de Alfama, tantas vezes tematizado nas letras de diversos fados, por exemplo, 

que estão situados os espaços no qual uma certa música brasileira se faz presente como parte 

integrante da programação cultural e turística da cidade de Lisboa. No Ondajazz, por 

exemplo, como o próprio nome indica, privilegiam-se os gêneros aparentados do formato 

jazzístico, com espaço generoso reservado para a Bossa Nova e o samba, performatizados em 

sua maioria por músicos brasileiros residentes em Portugal. 

No mesmo quarteirão do Ondajazz, por sua vez, fica o Lusitano Clube, coletividade 

centenária que se encontrava em estado de abandono até passar a sediar, toda terça-feira há 

quase dois anos de maneira ininterrupta, a já célebre Roda de Choro de Lisboa. O grupo que 

comanda o espetáculo, contudo, existe desde o ano 2000, e no ano passado contabilizou mais 

de uma centena de apresentações na capital portuguesa. Sua formação é mista – três 

portugueses e dois brasileiros, como misto também é o som do conjunto: a “intromissão” de 

um acordeon aproxima algumas canções da sonoridade de alguns ritmos tradicionais 

portugueses, como o vira, o malhão e o corridinho. O público que atende ao Lusitano Clube, 

ao contrário do que se esperaria, é menos composto por brasileiros e mais por turistas de 

passagem pela cidade (70% dos presentes vêm de fora de Lisboa) ou estudantes participantes 

do programa Erasmus. 

A iniciativa faz parte um projeto de dinamização da região de Alfama, 

majoritariamente habitada por uma população mais idosa sem hábitos noturnos. E na 

percepção dominante em relação ao gênero musical em pauta, são comuns argumentos que 

exaltam “o som, quase sempre delirante, (...) autêntico frenesim de movimento, suor e tontura, 

marcado pelo ritmo louco do pandeiro” (GIMBA, 2009a, p. 14), “a meio caminho entre o 

ambiente gaiato e apaixonado das danças tradicionais européias e o calor e a sensualidade das 

aulas de kizomba” (PIRES, 2009a, p. 55), nos quais o Brasil, mais uma vez, parece atuar 

como mediador estratégico na triangulação Brasil-Portugal-PALOPs. 
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Dos três movimentos que constituíram minha proposta de desconstrução crítica da 

expressão “presença música brasileira em Portugal”, talvez seja possível desdobrar, ainda, um 

quarto movimento, que vai conceber o músico – brasileiro ou português – como 

simultaneamente consumidor e produtor de artefatos culturais afetados por um contexto de 

intensas trocas simbólicas. Especificamente em relação a esta entidade chamada “presença da 

música brasileira em Portugal”, os efeitos destes processos podem assumir múltiplas formas: 

há um quê de possivelmente polêmico numa afirmação deste calibre, mas quando uma cantora 

carioca grava um álbum composto por versões “abrasileiradas” do grupo Madredeus
128

 

(PACHECO, 2007b), ou quando o duo brasileiro Couple Coffee relê as canções do trovador 

de intervenção Zeca Afonso a partir de uma perspectiva híbrida
129

, ou ainda quando as 

versões “bossa nova” de clássicos do cancioneiro pop luso feita por Márcia Barros em um 

disco sintomaticamente intitulado Bossa Nossa
130

 (PACHECO, 2007d, 2009a) alcançam 

tamanha repercussão que motivam a edição de um segundo  e um terceiro volumes, isto talvez 

tenha tanto a ver com a “presença da música brasileira em Portugal” quanto os acenos à obra 

de Caetano Veloso (nomeadamente na fase pós-Cê) na sonoridade de uma banda de rock 

portuguesa contemporânea como Os Quais
131

 ou o trabalho solo
132

 de JP Simões, cuja 

                                                           
128

 Refiro-me ao disco Não muito distante, da cantora fluminense Mylene, que a crítica portuguesa “leu” sob a 

chave das aproximações entre o repertório do Madredeus e ritmos “brasileiros”: “„O paraíso‟ ruma à Bossa 

Nova, o „Fado das dívidas‟ ganha a batida dançante de um bumba-meu-boi maranhense, (...) „A quimera‟ ganha 

o balanço do xote e „A andorinha da primavera‟ passeia-se numa lenta e suave marcha de carnaval” (PACHECO, 

2007c, p. 53). 
129

 “Sem trair o espírito original das canções, levaram-nas (...) da pop ao baião,  ao rock, ao samba, (...) de forma 

contida e subtil, (...) com a intenção clara de contar uma história, onde Portugal e Brasil se cruzam e enlaçam.  

(...) Com este disco, José Afonso reentra no Brasil pela porta grande. E em boa companhia” (PACHECO, 2007a, 

p. 55-56). O “núcleo” do Couple Coffee são os brasileiros Luanda Cozetti e Norton Daiello, residentes em 

Portugal. Questiono apenas a “reentrada no Brasil pela porta grande” louvada pelo crítico do Ipsilon, na medida 

em que, até o presente momento, o álbum Co’as tamanquinhas do Zeca continua inédito do lado de cá. 
130

 Em Bossa nossa – o melhor da pop portuguesa em ritmo bossa nova (2009) e nas sequências Mais Bossa 

nossa (2010) e Bossa nossa 3 (2011) é possível encontrar canções de artistas lusos como Amália Rodrigues, Rui 

Veloso, Paulo Gonzo, Clã, Jorge Palma, Xutos & Pontapés, Delfins, Sétima Legião, Susana Félix, dentre outros, 

relidas sob o prisma da Bossa Nova, a exemplo do que o grupo francês Nouvelle Vague promoveu em relação ao 

pop/rock anglófono.  A crítica posicionou-se de forma moderada, ora destacando a “elegante metamorfose” de 

algumas  canções (“O anzol”, do Rádio Macau, “Tudo o que te dou”, de Pedro Abrunhosa), ora condenando a 

“excessiva colagem à metrica dos originais” (por exemplo, na versão de “O pastor”, do Madredeus), no geral 

considerando o projeto “menos ousado do que experiências anteriores com repertório português”, como as do 

duo Couple Coffee e da supracitada Mylene (PACHECO, 2009a, p. 32-33).   
131

 O duo Os Quais, composto pelo escritor Jacinto Lucas Pires e pelo pintor Tomás Cunha Ferreira, possui 

apenas um álbum lançado, o EP Meio disco, de 2009, pela Amor Fúria. 
132

 Egresso da mesma cena de Coimbra que gerou o Wraygunn e o Bunnyranch, o poeta e compositor JP Simões 

foi, durante os anos 90, colaborador freqüente do grupo Pop Dell Arte, onde era responsável pelos elementos 

performáticos das apresentações. Entre 1998 e 2000, liderou o agrupamento Belle Chase Hotel, cujo estilo 

localizava-se nalgum lugar entre a dissonância do Tom Waits dos últimos registros e os desvarios de um cabaret 

berlinense dos anos 1920, com faixas compostas majoritariamente em inglês, mas também em francês e 

português “do Brasil”, como atesta “São Paulo 451”, do álbum La toilette des etoiles (2000). Após breve 
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devoção a Chico Buarque se manifesta não apenas nas freqüentes regravações de canções 

deste último
133

, mas também em suas composições próprias. 

Aproveitando o gancho proporcionado pela menção a JP Simões, enquanto a maneira 

brasileira de “plasmar” a identidade lusa se dá mediante a reprodução caricaturada do sotaque, 

percebe-se como, no âmbito da música portuguesa contemporânea, são freqüentes exemplos 

de artistas que recorrem à prosódia brazuca na performance de algumas canções. Estas 

relacionam-se, quase sempre em alguma medida, com algum aspecto do imaginário cultural 

do Brasil: em um nível mais imediato, costumam ser regravações de clássicos da MPB (o 

minimalista Phados, de Lula Pena) ou da Bossa Nova (Você e eu, de Teresa Salgueiro), 

embora narrativas mais incomuns também se verifiquem, como é o caso da canção 

“Garçonete da Casa de Fado”, do grupo Deolinda, sobre o qual já comentei no capítulo 2, e 

cujos versos reproduzo a seguir. 

 

Eu sou brasileira e já arranho o Português 

Cheguei vai pró uma semana e já me viro com freguês 

Eu sou brasileira e já me entendo com turistas 

Please sit on another table, because this one is for fadistas 

Aiiii mas quando eu escutei cantar  

Aquele chorinho delicado 

Deu uma vontade de pegar 

Alguém com quem dançar o fado 

Ouça, mas ninguém dança o fado? 

Fica quietinho a ouvir 

Puxa mas no Brasil casa de fado  

Não seria mole assim 

No Brasil casa de fado  

Não seria mole assim
134 

 

A personagem protagonista da canção do grupo de Deolinda ilumina um aspecto 

capital para a compreensão das novas dinâmicas musicais associadas à presença brasileira em 

Portugal: quando não está trabalhando na casa de fado, o que escuta a Garçonete? O fado que 

progressivamente se metamorfoseia num samba “à portuguesa” representa apenas uma faceta 

das diversas modalidades de consumo musical possibilitadas por esta presença. É ingênuo e, 

                                                                                                                                                                                     
passagem pelo Quarteto Tati, por onde lançou o disco Exílio (2004), segue em carreira solo, que até o presente 

momento compreende os álbuns 1970 (2007) e o ao vivo Boato (2009). 
133

 Aqui, refiro-me sobretudo às versões de JP para “Joana Francesa” (em Boato) e para “Retrato em branco e 

preto”, inserida na compilação 3 Pistas – Volume 2 (2009), iniciativa da emissora Antena 3 que consiste na 

gravação, por cada artista/banda convidada, de duas faixas (uma de própria lavra e outra, um cover) dispondo 

apenas de três pistas de áudio. No Volume 1 do supracitado projeto, e ainda vinculado ao Quarteto Tati, a canção 

escolhida para o cover foi nada mais nada menos do que... “Gota d‟água”. 
134

 “Garçonete da casa de fado”, grupo Deolinda, faixa do álbum Canção ao lado (2008).  
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em certa medida, utópico, supor que a inserção do migrante em um outro contexto social de 

atuação sempre se dará mediante uma adesão irrestrita à cultura local – na maior parte das 

vezes, o que ocorre é precisamente o contrário, e a cultura do Outro se torna locus na qual a 

recusa, a deslegitimação, a estereotipização ou mesmo o desejo pela manutenção plena das 

práticas de consumo musical associadas ao território de origem afirmam-se como estratégias 

válidas e recorrentes. A idéia de que a música portuguesa é triste e melancólica, resumindo-se 

ao fado, ou então jocosa e brejeira, correspondendo às sonoridades pimba que, em alguma 

medida, atualizam o imaginário neo-nacional-cançonetista aqui consagrado pela figura de 

Roberto Leal, aparece com freqüência na fala de grupos de brasileiros residentes em Lisboa 

com os quais tive a oportunidade de partilhar alguns tópicos desta investigação. Mesmo que, 

conforme o capítulo anterior apontou, a esfera pública construída em torno da música pop lusa 

em Portugal seja de alcance restrito e algo elitizada, consigo identificar, na recusa deliberada 

em se conhecer a fundo a música portuguesa contemporânea para além dos sensos comuns, 

presente na fala de alguns dos depoentes, uma evidência deste estranhamento possibilitado 

pela situação de migração. 

Daí que algumas práticas de sociabilidade musical tenham se consolidado na urbe 

portuguesa (sobretudo em Lisboa) no decorrer da última década, visando precisamente o 

público migrante cujo perfil sociocultural e laboral difere de maneira considerável daquele 

que constituiu a vaga dos anos 90. Tal circuito encontra-se diretamente relacionado ao que 

nomeio de sedimentação da comunidade migrante brasileira em Portugal, processo no qual, 

após o estabelecimento das segundas gerações e sua posterior inserção na sociedade de 

consumo lusa, certas demandas culturais começam a ser articuladas num outro nível 

institucional, o que por sua vez afeta a própria prática dos músicos brasileiros residentes 

n‟Além-Mar. Se durante muito tempo o engajamento prioritário destes últimos consistia em 

sua atuação como músicos de apoio de bandas ou artistas locais, a partir de meados dos anos 

90 também a comunidade migrante passa a se constituir como público-alvo de tais iniciativas, 

com eventuais transbordamentos para outros contextos – conforme veremos na próxima 

seção, a propósito do músico brasileiro Iran Costa.  Ao mesmo tempo, a consagração 

internacional de certos formatos da música popular massiva brasileira (como o pagode, o 

sertanejo, o axé music, o forró eletrônico, dentre outros) na condição de sonoridades 

carregadas de um forte componente identitário, atuando como elementos aglutinadores no 
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seio das diversas comunidades migrantes brasileiras espalhadas pelo mundo, favorecem a 

exploração deste nicho por atores sociais diversos no contexto luso contemporâneo.  

Um caso particularmente bem sucedido neste sentido foi o do lisboeta Armazém F, 

misto de restaurante e casa de espetáculos, localizado à beira do Tejo, próximo à estação 

ferroviária e fluvial do Cais do Sodré. Seu administrador, o arquiteto brasileiro Ortiz de 

Almeida, integrou à dinâmica de funcionamento do espaço o duplo direcionamento de que 

falei alguns parágrafos acima: de dia uma churrascaria rodízio, com farta oferta de pratos 

típicos da culinária brasileira, de noite uma discoteca com espaço para performances musicais 

que recebe, majoritariamente de grupos de pagode a bandas pop/rock, passando por conjuntos 

de axé music e duplas sertanejas
135

. A idéia de um circuito transmigrante também se fazia 

presente na programação do Armazém F, que não raro sediava as edições da festa Gala 

Kretcheu, dedicadas à música caboverdiana e comandadas por Tito Paris. O circuito musical-

cultural dos brasileiros luso-residentes, contudo, não se limita ao Armazém F, concentrando-

se em igual medida nas regiões metropolitanas das cidades de Lisboa e Porto e nos bairros de 

alta concentração da população migrante, como a zona nos arredores do Parque das Nações, 

ao longo do trecho final da linha vermelha do Metrô. As imagens a seguir nos permitem 

identificar não apenas os repertórios preferenciais deste tipo de evento, como também a 

infraestrutura de apoios e patrocínios que sustenta o circuito: estações de rádio voltadas para a 

música brasileira, como a Tropical FM; filiais internacionais de emissoras de TV brasileiras, 

como a Rede Record; além de salões de cabeleireiro e manicure, academias de ginástica, 

supermercados especializados na importação de produtos brasileiros e outros 

estabelecimentos comerciais em torno dos quais tradicionalmente a comunidade migrante 

brasileira se articula. 

 

 

 

 

                                                           
135

 O Armazém F, em Lisboa, afirmou-se nos últimos cinco anos como o lugar privilegiado para as apresentações 

destes artistas: em 2009, cartazes espalhados pelas proximidades do Cais do Sodré anunciavam a festa “Venha 

ralar o Tchan”, em celebração aos dez anos de sucesso em Portugal do cantor Chico Moreno. Desde meados de 

2011, contudo, o espaço passou a ser gerido pela operadora de telefonia móvel TMN, passando a se chamar 

TMN ao Vivo, consolidando-se como uma sala de espetáculos multifuncional, pluralizando os gêneros e estilos 

musicais em cartaz e deixando de oferecer serviços de restaurante. Disponível em: < 

http://www.armazemf.com/>. Acesso em 15 nov. 2011. 
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A reconfiguração da imagem da música brasileira em Portugal, a partir das novas 

dinâmicas e circuitos de produção e consumo instaurados pelos fluxos migratórios 

contemporâneos (a partir da década de 1990), trará implicações mais profundas para o 

mercado da música massiva portuguesa do que a mera criação e consolidação de novos 

espaços e práticas de sociabilidade no âmbito da experiência migrante. Ela afetará, também, a 

própria configuração de alguns gêneros massivos portugueses que, a despeito de possuírem 

matrizes musicais anteriores à década de 1990, incorporarão diversos elementos estéticos – da 

composição à performance – característicos desta nova música brasileira que desembarca 

Figs. 27, 28, 29, 30 e 31 Cartazes promocionais de eventos de música brasileira em Portugal. Em sentido 

horário, a partir do canto superior direito: “Todo mundo vai” (disponível em: 

<http://programatransatlantico.blogspot.com/2009/11/discoteca-armazem-f-todo-mundo-vai.html>. Acesso 

em: 15 nov. 2011); “Forrozão de Ana Carina & Márcio” (fotografia por Tiago Monteiro, out. 2008); “Festa 

do Segura o Tchan e dance o creu” (disponível em: 

<http://programatransatlantico.blogspot.com/2009/11/festa-do-segura-o-tchan-e-dance-o-creu.html>. 

Acesso em: 15 nov. 2011); “Balada Rio apresenta CPM 22” (disponível em: 

<http://programatransatlantico.blogspot.com/2009/12/proximo-destino-cpm22-segunda-feira-07.html>. 

Acesso em 15 nov. 2011); “Lançamento do CD Seu jeito felino, com Henry & Fabiano e convidados” 

(fotografia por Tiago Monteiro, ago. 2009). 
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n‟Além-Mar no rescaldo do otimismo luso pós-CEE. De forma análoga, seu circuito estará 

intimamente vinculado à experiência migrante, só que no âmbito dos portugueses residentes 

“no estrangeiro” e que regressam às aldeias e cidades de origem à época do verão para 

reverem os parentes que ficaram e celebrarem as diversas efemérides religiosas que pontuam 

o calendário entre os meses de junho e setembro. É para este universo que a próxima seção se 

volta. 

 

4.3 “Nós pimba”: reflexão em torno das apropriações e dos juízos sobre um estilo musical 

estigmatizado 

 

Qual é o melhor dia p'ra mulher casar  

Sem sofrer nenhum desgosto  

O trinta e um de Julho,  

Porque depois entra Agosto.  

(“O melhor dia para casar”, Quim Barreiros) 
 

Em 2008, um filme português com duração aproximada de duas horas e meia, metade 

documentário metalinguístico, metade ficção improvisada, e na qual os respectivos 

protagonistas só aparecem em definitivo por volta dos 90 minutos de projeção conseguiu 

arrebanhar cerca de 20 mil espectadores
136

 em seu país de origem durante os meses em que 

permaneceu em cartaz, marca admirável em se tratando de uma obra cinematográfica sem 

pretensões de se converter em blockbuster. Embora não fosse esta a sua finalidade primária, 

Aquele querido mês de agosto, segundo longa-metragem dirigido pelo jovem realizador 

Miguel Gomes, acabava por lançar luzes carinhosas sobre um universo visto ora com 

desconfiança, ora como curiosidade bizarra, por frações hegemônicas da mídia lusitana: o das 

festas de verão que, durante os meses de julho a setembro, atravessam Portugal de lês-a-lés no 

rastro dos imigrantes que regressam às suas aldeias de origem, servindo de cenário para um 

tipo de performance musical rotulada como pimba. 

Os paradoxos que compõem esta vertente da música portuguesa contemporânea 

acabam por situá-la numa espécie de entrelugar perpétuo: ao mesmo tempo em que registra 

vendagens expressivas, a visibilidade midiática da música pimba é bastante irregular, estando 

limitada a alguns programas televisivos e sendo quase totalmente ausente dos circuitos 

“legitimados”; embora sua circulação além-fronteiras seja inegável, nomeadamente no âmbito 

                                                           
136

 Disponível em: <http://avidaeumpalco.com/index.php/tag/aquele-querido-mes-de-agosto/>. Acesso em: 25 

jan. 2011.  
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das comunidades migrantes residentes na França, no Canadá e, em menor escala, no Brasil, 

em nenhum momento este formato musical aparece ao lado do fado e de determinadas 

manifestações folclóricas como representante de uma certa portugalidade musical no exterior; 

por fim, no âmbito das investigações científicas sobre a música popular massiva no contexto 

acadêmico português, o estilo
137

 em pauta tende a ser avaliado sob uma perspectiva 

unicamente etnomusicológica, na qual tendem a ser minorados os aspectos socioculturais de 

produção e recepção da música em nome do levantamento (por vezes, exaustivo) das 

características técnico-formais de tais canções, resultando, quase sempre, em análises pela 

negativa, ou seja, que evidenciam a “pobreza” ou “falta de qualidade” deste repertório em 

comparação com outras manifestações julgadas “superiores” (BARRETO, 1997). 

A própria alcunha atribuída ao estilo não me parece de todo satisfatória no sentido de 

abarcar suas diversas modalidades expressivas, e se o rótulo pimba aparece diversas vezes ao 

longo desta tese, por vezes associado a expressões como música ligeira, música popular 

alternativa, neo-nacional cançonetismo, música popular de verão, dentre outras, isto se deve 

menos a uma (in)certeza de precisão conceitual e mais ao caráter fugidio do próprio objeto. 

Esta seção, portanto, configura-se como um primeiro impulso exploratório no terreno de uma 

produção musical que tende a ser “varrida para debaixo do tapete” por jornalistas, 

pesquisadores e por certas faixas do público consumidor, embora sua relevância sociocultural 

seja incontestável e as questões pelas quais é atravessado, no âmbito das interações entre 

formas tradicionais e quadros de modernidade, não sejam de todo alheias às que outros 

gêneros e formatos como o fado, o rock e a música popular portuguesa também articulam.  

Em dezembro de 2009, o meio acadêmico e jornalístico português saudou de forma 

enfática o lançamento da Enciclopédia da Música em Portugal no século XX, monumental 

esforço de pesquisa empreendido ao longo de quase uma década por um corpo de 

investigadores vinculados ao Instituto de Etnomusicologia da Universidade Nova de Lisboa, 

sob a coordenação da professora Salwa Castelo-Branco. A propósito da chegada às livrarias 

do primeiro de um total de quatro volumes da referida Enciclopédia, o talk show “Câmera 

clara”, veiculado semanalmente aos domingos pela emissora pública RTP2, convidou o neo-
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 Aqui considero o pimba um estilo e não um gênero por partilhar do argumento de Frith (1996) e Janotti Jr 

(2006) segundo o qual este último corresponderia a uma classificação da música para o mercado. Durante minha 

pesquisa de campo em Portugal (entre agosto de 2009 e janeiro de 2010), posso garantir que jamais vi o rótulo 

em questão (“rótulo” me parece outra forma passível de se nomear o pimba) ser utilizado com finalidades 

mercadológicas ou de orientação de consumo (por exemplo, nas lojas de discos como a FNAC, onde os artistas 

portugueses tendem a ser distribuídos entre as prateleiras “Fado” e “Portuguesa”, com esta última abarcando 

desde o rock dos Xutos & Pontapés até Emanuel e congêneres).   
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trovador pop JP Simões e a pianista erudita Olga Prats para um debate sobre a importância de 

uma obra do gênero ser finalmente lançada no país. O foco do debate, contudo, parecia residir 

menos no caráter de ineditismo da Enciclopédia... e mais em determinadas particularidades da 

mesma: por exemplo, no fato de ícones da música portuguesa “de qualidade” dividirem 

verbetes com figuras de reputação questionável como Ágatha e Quim Barreiros
138

, 

vinculados, em maior ou menor grau, àquilo que o senso comum habituou-se por nomear de 

música pimba. 

O exemplo acima é bastante revelador dos processos pelos quais setores hegemônicos 

do jornalismo, da Academia e da classe artística portuguesa constroem cânones e dinâmicas 

de legitimidade estética. Durante aproximadamente seis meses de pesquisa hemerográfica nos 

cadernos e suplementos culturais dos principais jornais portugueses (do elitizado Público ao 

popular Correio da Manhã, passando pelo conservador Diário de Notícias e pelos semanários 

Expresso, Visão e Focus) utilizando um recorte temporal de cinco anos (2004-2009), em 

apenas duas ocasiões (MOURA, 2009; OLIVEIRA, P., 2009) o universo da música dita 

pimba mereceu reportagens de maior fôlego, para além de notas esparsas anunciando 

concertos futuros ou o lançamento de novos álbuns (CORREIA, 2009). Em contrapartida, a 

grade matinal diária de três das quatro emissoras de televisão portuguesas é preenchida por 

programas de auditório (de nomes sugestivos como “Portugal no coração”, “Praça da alegria” 

e “Você na TV”) nos quais artistas como José Malhôa, Nel Monteiro, Ruth Marlene e Mónica 

Sintra, bem como diversos Grupos de Baile, constituem atrações de destaque. 

Sob esse aspecto, e em que se pese a inocuidade de comparações entre realidades 

socioculturais distintas, Brasil e Portugal se encontram em cantos opostos do ringue. Aqui, o 

espaço para se discutir manifestações até então não legitimadas pelo cânone, como o funk 

carioca (SÁ; MIRANDA, 2011), o tecnobrega paraense (LEMOS; CASTRO, 2009) ou a 

música sertaneja (FERREIRA, 2011) parece mais favorável do que Além-Mar, onde o 

discutível parâmetro da “qualidade” ainda domina boa parte das discussões acadêmicas sobre 

a música pop. Não que, aqui no Brasil, este processo tenha se dado de forma harmônica. 

Conforme aponta Araújo (2007) em seu livro sobre o papel desempenhado pelos artistas 

populares considerados “bregas” ou “cafonas” durante a ditadura militar, a tendência 

dominante da historiografia musical brasileira também atuou no sentido de privilegiar ora 
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 Salvo lapso de registro, Ágatha, Quim Barreiros, Emanuel e, até certo ponto, Marco Paulo e Roberto Leal são 

os únicos representantes desta vertente da música popular portuguesa sobre a qual esta seção discorre a 

merecerem verbetes na supracitada enciclopédia.   
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artistas representantes da “tradição” (mormente vinculados ao universo do samba de “raiz”, da 

música de cariz folclórico e demais manifestações anteriores à consolidação da indústria 

fonográfica), ora vinculados a uma ideia de “modernidade” (da qual a Bossa Nova e, em um 

segundo momento, a MPB talvez sejam os exemplos mais paradigmáticos). Nesse ínterim, 

afirma Araújo, nomes como Agnaldo Timóteo, Odair José, Waldick Soriano e outros que 

despertavam imensa adesão das classes populares, registrando vendagens expressivas e 

frequentando de forma sistemática determinados circuitos de mídia, foram praticamente 

“apagados” da história da música popular no Brasil. O resgate destes artistas, contudo, vem 

ocorrendo de maneira cada vez mais frequente ao longo da última década
139

. 

Os processos hegemônicos de construção de cânone no âmbito da música popular 

portuguesa, por sua vez, também foram pautados pela atribuição de considerável significância 

aos “discursos da tradição”: lá, contudo, criou-se uma dicotomia rígida entre uma apropriação 

considerada legítima, legitimada e “modernizadora” desta tradição cultural e musical (aquela 

empreendida, por exemplo, pelos cantores de intervenção durante as décadas de 60 e 70), e 

outra considerada conformista, alienada e folclorizante (levada a cabo pelo regime salazarista 

e materializada no nacional-cançonetismo incentivado e midiatizado pelo Estado Novo). Este 

pensamento algo binário, fruto talvez da intensa polarização político-ideológica que cercou os 

anos próximos à Revolução de Abril, marcou de forma indelével a historiografia da música 

popular em Portugal no século XX. Em um contexto contemporâneo, pós-União Europeia e 

na falta de um nacional-cançonetismo subsidiado pelo Estado com finalidades doutrinárias, 

quaisquer gêneros ou formatos musicais que se aproximem excessivamente dos domínios do 

entretenimento, ou façam uso sistemático das ferramentas de mídia com vistas à circulação e 

promoção de seus conteúdos, terminam por receber estigma equivalente. Esta seria, portanto, 

uma primeira hipótese a propósito do silêncio reinante sobre o pimba e congêneres. 

Chega a ser redundante apontar as lacunas deste argumento: à exceção de certas 

correntes de música experimental ou exploratória produzida no âmbito das universidades e 

institutos de pesquisa, ou freqüentadora contumaz de espaços como o palco da Galeria Zé dos 
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 Parecem-me sintomáticos deste processo de reescritura de cânone artefatos midiáticos como o documentário 

média-metragem de Patrícia Pilar, Para sempre no meu coração (2008), sobre Waldick Soriano, ou as coletâneas 

Eu não sou cachorro mesmo (2007), releitura do cancioneiro popular romântico dos anos 60, 70 e 80 por bandas 

da cena de indie rock brasileira, como Móveis Coloniais de Acaju, Fino Coletivo e Ramirez, além dos 

portugueses do Clã, sobre os quais já discorri no capítulo anterior; e Vou tirar você desse lugar (2005), de 

proposta semelhante, só que focado na obra de Odair José. 
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Bois, em Lisboa
140

, é praticamente impossível conceber um artefato musical que esteja 100% 

alheio a quaisquer circuitos de produção ou consumo midiáticos; mesmo os artistas 

portugueses dos anos 60 e 70, os remanescentes desta geração que permanecem em atividade 

ou figuras contemporâneas caracterizadas por um posicionamento anti-establishment ou de 

esquerda muito provavelmente o fazem através da mídia, e não à margem dela; por fim, a 

relevância de uma canção não se mede (a propósito, ela de alguma forma é mensurável?) pelo 

conteúdo manifesto de sua lírica ou pelo seu menor ou maior afastamento em relação às 

dinâmicas da indústria fonográfica. Questionar se Quim Barreiros mereceria dividir as 

páginas da referida Enciclopédia com José Afonso ou Amália Rodrigues seria, portanto, o 

equivalente a escrever a história da música popular brasileira apenas considerando o papel 

desempenhado por Chico Buarque ou Maria Bethânia e colocando sob rasura a existência de 

um Genival Lacerda ou mesmo de uma banda Calypso. 

A despeito da historiografia tradicional do estilo rastrear sua origem quando do 

lançamento da canção “Pimba, pimba”
141

, pelo até então desconhecido músico Emanuel em 

1994, aquilo que o pimba veio a representar, em termos socioculturais, pode nos remeter 

desde as medievais cantigas de escárnio e maldizer galaico-portuguesas (em seu componente 

satírico e humorístico, com amplo recurso a trocadilhos e duplos sentidos
142

) até o nacional-

cançonetismo dos anos de Salazar, em que determinados formatos e temáticas da música 

tradicional portuguesa e da cultura das aldeias do interior
143

 eram apropriados com finalidades 

políticas conservadoras.  
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 Mesmo dentro da vertente experimental/exploratória é possível encontrar nomes que estabelecem nítidas 

interfaces com um circuito mais massivo e midiático, caso dos portuenses do Aquaparque e do trio Galadrop. De 

forma análoga, embora lancem discos por selos próprios ou de forma independente, artistas do naipe de Manuel 

Mota, Escravos de Zonk ou David Maranha não deixam de estar em alguma medida inseridos numa cadeia 

produtiva articulada em torno da ideia de “nichos” de consumo. 
141

 Dos versos: “Rapazes da vida airada oiçam bem com atenção/ Todos temos o dever de dar às nossas mulheres 

carinho e afeição/ (...) E se elas querem um abraço e um beijinho/ Nós pimba, nós pimba”, por sua vez inspirado 

pela canção “Subtilezas pornopopulares” do grupo punk Ex-Votos (“Depois, depois eu punha-te as mãos nos 

faróis da frente/Tu acendias os máximos, a gente enfiava-se aí por uma escada qualquer/e PIMBA”). 
142

 Recurso que fica patente logo nos títulos de algumas canções, como “Pica de enfermeira” (Linda), “Um 

pepino entre os tomates” (Leonel Nunes), “O meu Zé tem vara curta” (Joana), “Mete mais um dedo” (Rosinha) e 

“Dei uma à vizinha” (Tiago Silva), ou em versos como os de “Chupa no dedo”, de Ruth Marlene: “Quando eu te 

queria tu rias de mim/ Nem reparavas que eu estava crescendo/ Agora queres mas eu digo assim/ Chupa chupa 

chupa/Chupa no dedo”. 
143

 Os títulos de algumas criações de Emanuel remetem diretamente às canções-exaltação dos vilarejos e distritos 

do interior de Portugal tão ao gosto das “Melodias de sempre”, que é como ficaram consagradas as coletâneas 

nacional-cançonetistas dos anos 60: “Quando fui ao Alentejo”, “Açores (Terra dos meus sonhos)”, “Se fores ao 

Minho” e “Trás-os-Montes e Alto Douro” são apenas algumas delas. O repertório de Tony Carreira também é 

repleto de evocações nostálgicas da infância campesina: “Lembro-me de uma aldeia perdida na beira, /a terra que 

me viu nascer/ Lembro-me de um menino que andava sozinho,/ sonhava vir um dia a ser/ Sonhava ser cantor de 

cantigas de amor/ Com a força de Deus venceu/ Dessa pequena aldeia o menino era eu” (“Sonhos de menino”).  
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O apelo romântico de muitas músicas pimba, por sua vez, encontra ressonância no 

estilo de algumas composições que costumavam frequentar (e vencer) os festivais da canção 

veiculados pela RTP nos anos 50 a 70 com vistas à escolha do representante português no 

evento anual da Eurovisão.  Aqui, em um contexto pós-25 de abril e bastante próximo do 

público leitor brasileiro, impossível não evocar o nome do cantor Roberto Leal. Seu 

repertório, que alternava baladas românticas e canções-exaltação do patrimônio natural e 

humano das regiões interioranas de Portugal (sobretudo do Norte minhoto e Transmontano, 

de onde provinha a imensa maioria dos imigrantes), e cuja sonoridade bebia tanto em fontes e 

matrizes “tradicionais” (o vira, o corridinho, o Rei-de-Gaio) quanto “modernas” (do pop 

anglófono às orquestras de inspiração franco-italiana), passando por elementos “étnicos” 

como a música árabe ou africana, sinaliza de forma bastante clara o que a música pimba, de 

meados dos anos 90 em diante, praticará de modo ainda mais sistemático. 

Tive a oportunidade de assistir a um pocket-show de Roberto Leal durante minha 

residência em Lisboa, o que apenas serviu para corroborar minhas suspeitas de que a nossa 

percepção da música lusa está congelada no tempo. Faz pelo menos meia década que o cantor 

abrandou os trejeitos e alterou o repertório cançonetista de outrora, tendo lançado dois álbuns 

dedicados ao repertório musical da região de Miranda do Douro (Canto da terra, de 2007, e 

Raiç/Raiz, de 2009), com diversas faixas cantadas no idioma mirandês e contando com a 

participação de músicos vinculados ao universo das “músicas do mundo”, como o flautista 

Rão Kyao e o grupo Galandum Galundaina. A campanha de marketing do último disco, 

inclusive, propunha aos fãs que escolhessem um “novo nome” para o cantor, condizente com 

a “virada” que disco Canto da terra havia representado (MIRANDA, 2009). O próprio espaço 

onde o show se realizou – o Cabaret Maxime, que usualmente abriga shows de rock e música 

eletrônica (quando não sedia as performances músico-humorísiticas do administrador da casa, 

o multimídia Manuel João Vieira) – já denotava a inserção do cantor num outro circuito. E no 

entanto, a última aparição de Roberto Leal na tv brasileira (no programa Estrelas, da Rede 

Globo de Televisão) apresentou o cantor ensinando a receita de um bacalhau à lagarareiro, 

temperado com performances dos inevitáveis “Tiro liro” e “Arrebita”. 

O que o pimba parece trazer de novo a uma configuração de música popular ligeira 

que decerto já existia desde há muito é o aperfeiçoamento de uma infraestrutura midiática 

que, em Portugal, apenas se consolida na segunda metade dos anos 80. Alterações no plano 

político-econômico, portanto, se articularam a transformações profundas nos hábitos de 
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consumo de algumas parcelas da população e na dinâmica dos mercados de bens simbólicos a 

ela relacionados
144

. Outra face do Portugal pós-União Europeia e que me parece 

imprescindível para se compreender o contexto cultural no qual a música pimba emerge como 

fenômeno midiático está relacionada à intensificação dos fluxos migratórios oriundos da 

África e do Brasil que passam a ter Portugal como destino a partir do início dos anos 90, 

quando Portugal passa a lidar com contingentes cada vez mais expressivos de brasileiros, 

angolanos, moçambicanos, caboverdianos (e mesmo migrantes vindos dos países do Leste 

Europeu, diretamente atingidos pela queda do comunismo) a cruzarem suas fronteiras na 

expectativa de receberem uma fatia do bolo que a prosperidade advinda do ingresso português 

na UE de certa forma anunciou.  

Uma das chaves para se acessar a música dita pimba, a propósito, eventualmente passa 

pelas interseções que ela estabelece com gêneros made in Brazil tão distintos entre si quanto o 

forró, a música romântica e o sertanejo. Conforme veremos mais adiante, supor um 

intercâmbio entre tais universos não me parece de todo gratuito
145

, uma vez que o pimba 

nomeado enquanto tal se constitui como fenômeno midiático em meados dos anos 90 (época 

de forte presença da cultura midiática brasileira em terras lusas), embora suas matrizes 

musicais e culturais decerto remontem a um período histórico muito anterior e algumas delas 

só façam sentido se colocadas contra o pano de fundo representado por determinadas 

especificidades políticas, históricas e sociais portuguesas. 
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 Um exemplo desta mudança no contexto luso é a entrada definitiva do compact disc no mercado de música 

portuguesa, substituindo as até então campeãs fitas-cassete como formato mais vendido no âmbito da canção 

pimba. No entanto, ainda hoje, nas estações de trem e lojas de secos e molhados de algumas cidades do interior, 

é possível encontrar, a título de relíquia, álbuns de Quim Barreiros, José Malhôa e que tais datados da virada 

para os anos 2000, o que significa que o formato talvez tenha resistido em certos contextos mais do que se supõe 

(NEVES, 1999).  
145

 Aqui me parece possível falar num intercâmbio stricto sensu, algo raro em se tratando das trocas musicais 

entre Brasil e Portugal: cerca de quatro anos após a gravação de Emanuel, “Pimba, pimba” aparece no disco 

Leandro & Leonardo – vol. 10, com a letra devidamente “abrasileirada” (“Pode crer rapaziada tudo em nome da 

paixão/e se a mina ta querendo eu já fico no veneno/cheio de má intenção/Uma mina apaixonada tem no beijo a 

sedução/pode crer rapaziada pimba, amor, felicidade/só faz bem pro coração/E se elas querem um abraço e um 

beijinho/a gente pimba, a gente pimba”). 
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Diante deste pano de fundo, será possível interpretar como mera coincidência o fato de 

uma das músicas mais tocadas no verão português de 1995 consistir na canção “O bicho”, 

espécie de axé hibridizado com batidas eletrônicas gravado pelo brasileiro residente em 

Portugal Iran Costa e, juntamente com a música do supracitado Emanuel, considerada um dos 

marcos fundadores do pimba? Iran Costa certamente não foi o primeiro e muito menos o 

último músico brasileiro a cruzar o oceano à procura do sucesso na Europa (e a encontrá-lo no 

exterior de uma forma mais expressiva do que em sua própria terra natal), mas sua trajetória 

revela-se significativa no sentido de ter “aberto as fronteiras” de Portugal para toda uma 

categoria particular de artistas made in Brazil: a dos músicos não-vinculados à tradição MPB-

Bossa Nova (de aceitação quase sempre garantida), inicialmente direcionados à comunidade 

migrante em expansão, mas que terminam por atuar junto ao mercado de entretenimento local, 

estabelecendo eventuais interfaces com o universo pimba.  

 

O que mais me interessa nesta conclusão, portanto, não é a confirmação da gênese 

proporcionada por Emanuel, mas sim a reiteração da evidência segundo a qual o tipo de 

música que a partir de 1994 passa a ser nomeado como pimba decerto já surge como o 

entrecruzar de múltiplas matrizes, que por sua vez nunca existiram em estado puro no 

universo musical, seja ele português, brasileiro ou oriundo dos PALOPs.   

O pimba é uma música profundamente sazonal, como também o são diversas 

manifestações da cultura midiática portuguesa. Os principais artistas vinculados direta ou 

indiretamente ao formato costumam lançar seus novos álbuns e partir em digressão nacional 

(a forma portuguesa de dizer “turnê”) entre os meses de julho e setembro, portanto entre o 

Fig. 32 Três frames do videoclipe da canção “O bicho”, de Iran Costa: interação do músico 

brasileiro com formas tradicionais associadas à percepção turística da cidade de Lisboa (o 

Mosteiro dos Jerónimos e a Ponte 25 de Abril) e quadros de modernidade símbolos de uma 

quasi metrópole européia (a torre do Centro Comercial Amoreiras). Vídeo disponível em: 

<http://www.youtube.com/watch?v=k0lAKW9HmgM>. Acesso em: 17 nov. 2011. 
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começo e o auge do verão europeu, que também vem a ser a época na qual muitos dos 

portugueses que vivem no exterior regressam às aldeias de nascença para passar as férias com 

a família. A sazonalidade da música pimba é fator indispensável para a compreensão de sua 

relevância sociocultural: tendo esta perspectiva em vista, torna-se perfeitamente inteligível 

que os estandes das megastores lisboetas que, durante os meses de verão, exibem os últimos 

lançamentos e, por vezes, a discografia completa de Quim Barreiros, José Malhoa, Tony 

Carreira, Emanuel e Toy, a partir de outubro passem a ser ocupados por nomes do fado e 

ícones da bossa nova  

Esta é uma das razões pelas quais, em algumas reflexões prévias à escritura desta tese, 

vinha adotando o conceito de música popular de verão para nomear esta vertente da produção 

fonográfica portuguesa contemporânea, uma vez que o rótulo pimba, além de ter sido 

investido de uma conotação majoritariamente pejorativa, não 

dá conta de artistas e músicas que, stricto sensu, em nada se 

aproximam, sob uma perspectiva estilística ou semântica, da 

produção supostamente seminal de Emanuel
146

. Da mesma 

forma, há artistas que o senso comum nomeia de pimbas mas 

que não se reconhecem enquanto tais (é o caso de Tony 

Carreira, bem como de seu filho, Mickael, auto-proclamados 

cantores românticos
147

), como também aqueles que aderem ao 

rótulo e inclusive reclamam para si a influência do pimba mas 

que jamais aparecem inseridos nesta categoria (como Samuel 

Úria e Tiago Guillul, usualmente vinculados ao universo do rock mas que declaram o seu 

apreço pela sensibilidade pop dos artistas pimba), e ainda outros, como Quim Barreiros, 

Marco Paulo e o supracitado Roberto Leal, que segundo algumas perspectivas seriam espécies 
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 “Fui o único a assumir essa designação [de músico pimba] porque sabia o que tinha feito. Sou um profissional 

, um músico formado, e sabia que a música tem qualidade quando todas  as regras são cumpridas, quando é bem 

interpretada e quando atinge o público. (...) Tudo o que fiz foi uma música muito boa e o tempo prová-lo-á” 

(apud OLIVEIRA, P., 2009c, p. 13), é o que defende Emanuel, numa das raras ocasiões em que o processo 

criativo de um artista pimba é levado em conta por um veículo de imprensa. Mais adiante, na mesma reportagem, 

Emanuel descreve em detalhes os fundamentos musicológicos de sua canção-símbolo, contrariando os 

argumentos daqueles que, como Barreto (1997), consideram o pimba uma música instintiva e tecnicamente 

desprovida de conceituação. 
147

 “Não percebo este rótulo do „pimba‟ e desde que vim para Portugal [nota do autor: Mickael Carreira nasceu 

na França] ninguém me soube explicar. Quem gosta da minha música tudo bem; quem não gosta, também me 

passa ao lado, não há problema. Eu continuo a defini-la como pop latino ou romântico”, sustenta Mickael (apud 

MOURA, 2007, p. 17).  

Fig. 33 Pimba ou romântico? 

Português de alma e coração, 

de Tony Carreira (Espacial, 

1993). 
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de pimbas avant la lettre (suas carreiras remontam a meados dos anos 70) e, por 

transcenderem o rótulo, de alguma forma nos autorizam à problematização do mesmo. 

A ideia de música popular de verão, por sua vez, parece dar conta tanto do 

fundamental aspecto da sazonalidade (e que por ser “de verão”, decerto existia em diferentes 

configurações desde muito antes de 1993, restando ao analista mapear a que alterações no 

contexto sociocultural corresponderam eventuais flutuações no estilo das músicas e no 

circuito de produção, circulação e consumo destas canções) quanto do inegável apelo popular 

do formato, pensado aqui na 

dimensão de espaço de conflito 

a que se refere Hall (2003, p. 

247-264). Minha percepção do 

popular posiciona-se, portanto, 

distante quer das concepções 

que celebram o popular como 

esfera de resistência à cultura 

dominante, como presumiam os 

Trovadores de Abril (para os 

quais o folclore das aldeias 

continha um manancial de 

valores a priori oposicionais), 

quer das que o condenam como instância de adesão conformista aos valores que lhe seriam 

impostos unidirecionalmente, para os quais o pimba seria uma espécie de sintoma do atraso 

português em relação aos países tidos por “desenvolvidos” – ou seja, nem o popular da defesa 

de uma tradição sob ameaça, e nem o popular numérico da massa alienada
148

.  

No decorrer desta pesquisa, deparei-me com outro conceito ao mesmo tempo 

pertinente e polêmico, formulado com o objetivo de nomear esta vertente da música 

portuguesa contemporânea – o de música popular alternativa, defendido pelo site 

                                                           
148

 Embora sem declarar abertamente qualquer leitura de Hall ou congêneres, percepção semelhante parece 

“embasar” a narrativa do filme Aquele querido mês de agosto, em sua maneira de apresentar o universo das 

festas populares do interior como esse local de cruzamento ao mesmo tempo tenso e harmonioso entre o discurso 

religioso/sagrado e os gestos profanos, entre as romarias e as bebedeiras, entre o louvor à Nossa Senhora e as 

canções sobre esposas supostamente honradas que terminam seus dias prestando serviços em bordéis. 

Figs. 34 e 35 O pimba brejeiro e malicioso: Nunca gastes 

tudo (1995), de Quim Barreiros (disponível em: < 

http://portugalemigrante.blogspot.com/2010/05/quim-barreiros-

nunca-gastes-tudo.html>. Acesso em: 17 nov. 2011) e O meu 

cacete (1994), de Leonel Nunes (disponível em: < 

http://www.leonelnunes.pt/discografia-leonel-nunes.php>. Acesso 

em 17 nov. 2011).  
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PortalPimba
149

, como forma de se afastar do rótulo sob o qual esta produção tradicionalmente 

tende a ser classificada. Na trilha do argumento sustentado por Bourdieu (2007), Featherstone 

(1995) e Frith (1996), segundo o qual as dinâmicas de classificação e de enquadramento por 

gênero são constantemente atravessadas por uma lógica de distinção, é curioso perceber como 

o discurso do PortalPimba se apropria de um rótulo que o senso comum tende a perceber sob 

um prisma totalizante e reducionista para criar pequenas distinções no interior do mesmo: nas 

entrelinhas do discurso do Portal, haveria um pimba massivo e massificado, apoiado pela 

indústria fonográfica e presença constante nos programas matutinos da TV aberta portuguesa, 

e um pimba à margem da indústria – precisamente a tal música popular alternativa – que 

sobreviveria às custas do próprio esforço, com o apoio indispensável de toda uma rede de fãs 

e admiradores
150

 e que, diferentemente do “outro pimba”, proporcionaria o autêntico 

entretenimento das festas populares do interior. 

Se, por um lado, o Portal atua no sentido de dar visibilidade nacional ou internacional 

(intuito patente desde o lema do site, “A voz dos que não a têm...”) a toda uma gama de 

artistas e agrupamentos musicais cujo alcance muitas vezes se restringe à aldeia ou Concelho 

de atuação, como o Agrupamento Musical Diapasão ou o Conjunto Marante (e outros tantos 

já não mais em atividade e redescobertos graças à garimpagem em acervos pessoais ou por 

intermédio de vídeos ripados da programação do canal RTP Memória), por outro é 

interessante perceber como o discurso da música popular alternativa não apenas cria um 

sentido de oposição em relação a setores da música popular considerados não-alternativos 

(muitos deles situados dentro do próprio escopo da música pimba), como também estabelece 

um diálogo silencioso com outras manifestações musicais que tendem a ser mais 

frequentemente acionadas quando se pensa na ideia de “alternativo” (ou underground, em 

oposição à ideia de mainstream).  

Em outras palavras, em se tratando da produção portuguesa contemporânea, talvez o 

senso comum associasse mais facilmente a expressão música popular alternativa ao fado 

dissonante de Lula Pena e ao trovadorismo lo-fi de B Fachada do que às baladas eróticas de 

                                                           
149

 Disponível em: < http://www.portalpimba.com/>. A despeito de diversas tentativas de contato, não me foi 

possível obter informações essenciais sobre o PortalPimba como, por exemplo, quem são seus criadores, desde 

quando o site existe e de que forma o portal é “alimentado”. Para isso muito contribuiu o fato de o PortalPimba 

ter ficado fora do ar durante boa parte do ano de 2010, pelo que uma exploração mais aprofundada do site 

também não se revelou viável.  
150

 Uma pesquisa a partir do termo “pimba” no Youtube revela que a prática da criação de vídeos caseiros 

produzidos pelos próprios fãs é mais comum do que se pensa. O campeão no quesito homenagens parece ser, 

sem sombra de dúvida, o safoneiro Quim Barreiros. 
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Leonel Nunes ou ao “Bacalhau quer alho” de Saúl. O fato de o PortalPimba promover esta 

misto de provocação e declaração de princípios (que como toda provocação – e declaração de 

princípios – é profundamente interessada e nunca neutra) configuraria a iniciativa  do 

PortalPimba como um estudo de caso bastante pertinente por si só. 

Em que medida a música pimba se insere no contexto das articulações entre formas 

tradicionais e quadros de modernidade na música portuguesa contemporânea que 

fundamentam esta tese, em suma? Identifico pelo menos três aspectos a serem considerados. 

Em primeiro lugar, a despeito de seu circuito mais expressivo estar localizado nas aldeias e 

vilarejos do interior de Portugal, e de sob uma perspectiva técnico-formal ele se apropriar de 

diversas matrizes da música folclórica e rural, o pimba é um fenômeno eminentemente urbano 

e indissociável do aparato midiático/massivo que o sustenta. Este caráter a priori híbrido 

tende a ser desconsiderado pelas 

análises que identificam na 

música pimba apenas os 

aspectos que o vinculam ao 

universo das festas de verão do 

interior e dos grupos sociais para 

os quais supostamente se dirige: 

habitantes das aldeias, de 

escolaridade reduzida ou nula, 

ou mesmo comunidades 

portuguesas residentes no 

exterior, que constituem um dos 

principais públicos de artistas 

como Tony Carreira e Emanuel. Em contrapartida, costumam ser ignorados os dispositivos 

midiáticos que permitem ao pimba configurar-se como uma verdadeira indústria, desde os 

técnicos de som, assistentes de palco, dançarinos e roadies engajados na produção dos shows, 

até as editoras discográficas, como a Vidisco, a Farol e a Espacial, responsáveis pelas 

estratégias de distribuição e promoção dos fonogramas (NEVES, 1999). 

Ainda a propósito destes elementos “tradicionais”, em muitos casos tal vinculação será 

sinônimo de uma crítica aos traços “retrógrados” da música pimba (letras que tematizam 

papéis sociais e de gênero eminentemente conservadores, ou exaltações à vida “pobre mas 

Figs. 36 e 37 Pai e filha: José Malhoa embarca na febre da 

Morena kuduro (Espacial, 2011) enquanto Ana Malhoa incorpora 

as divas do r&b em Sexy (Espacial, 2008). Disponíveis, 

respectivamente, em: < http://www.fnac.pt/Jose-Malhoa-Morena-

Kuduro-sem-especificar/a362107?PID=6&Mn=-1&Mu=-

13&Ra=-28&To=0&Nu=1&Fr=0> e < http://www.fnac.pt/ANA-

MALHOA-Sexy-sem-especificar/a110513?PID=6&Mn=-

1&Ra=-28&To=0&Nu=13&Fr=0>. Acesso em: 17 nov. 2011. 
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honrada” do interior; estruturas melódicas e harmônicas pautadas pela repetição de fórmulas; 

instrumentação pobre, calcada no uso de teclado eletrônico; indumentária e caracterização 

com pendor para o excessivo e o “vulgar”). Para além do juízo de valor sobre o que é 

considerado “retrógrado” ou não, o qual desejo manter afastado desta reflexão, o segundo 

aspecto que gostaria de levantar diz respeito à necessidade de deslocar os olhares sobre o 

pimba do texto para o contexto, ou ainda para os usos da música pimba. Uma canção 

emblemática como “Chupa Tereza”, de Quim Barreiros, será apropriada de diferentes 

maneiras sendo executada num bailarico de verão na Póvoa de Varzim, numa Festa Popular 

da Margem Sul de Lisboa
151

, num evento de Queima das Fitas da juventude universitária ou 

na trilha sonora de um filme do iconoclasta realizador João César Monteiro.  

Por fim, o terceiro aspecto concerne à necessidade de se elaborar uma genealogia da 

música pimba que se afaste da usual demarcação de datas representativas e “pais fundadores” 

no sentido de um mapeamento das matrizes culturais e musicais que constituíram a atual 

configuração do estilo. Gêneros, rótulos e formatos, sejam eles literários, musicais ou 

cinematográficos não surgem num vácuo social. Assim, me parece mais produtivo, em um 

primeiro momento, tentar entender de que maneira os mais diversos atores sociais se engajam 

em relação ao rótulo pimba, para depois traçar o percurso do mesmo em retrospectiva, a partir 

da articulação das matrizes culturais e musicais (nomeadamente as transnacionais) que o 

constituíram em seu atual formato. 

Aqui me oponho, em alguma medida, à metodologia utilizada por Marques (2006, p. 

18-23) em sua obra pioneira sobre o estilo, na qual o autor parte da adoção de critérios a meu 

ver excessivamente rígidos no sentido de delimitar o corpus de canções aos quais atribuirá o 

rótulo de pimba (deixando de fora, por exemplo, as baladas românticas ou aquelas nas quais 

eram identificados traços rítmicos distintos da marcha popular portuguesa, e que contudo 

permanecem sendo atravessadas e julgadas segundo o supracitado estigma). Uma abordagem 

transversal, por outro lado, tenderia a não desconsiderar a priori tais manifestações, por mais 

que estas sejam pautadas pelo senso comum. O objetivo, então, deslocar-se-ia da (vã) 
                                                           
151 Os bairros e município vizinhos aos grandes centros urbanos também ostentam uma intensa 

programação festiva durante o mês de agosto. Na periferia e na Margem Sul da Grande Lisboa, em localidades 

como Seixal, Barreiro e Corroios, as Festas Populares de Verão congregam milhares de pessoas atraídas pela 

mistura de (baixa) gastronomia, artesanato e apresentações musicais gratuitas que as Câmaras Municipais locais 

promovem com finalidades quase sempre políticas. O line up dos shows atende a critérios distintos dos que 

pautam as festas das aldeias do interior, embora seja bastante comum existirem diversos palcos espalhados pelo 

recinto do evento: um dedicado às bandas de rock iniciantes, um bastante próximo das sonoridades pimba e 

outro principal, por onde passam nomes tão díspares quanto o hardcore neogótico do Mão Morta, o fado de 

Camané, o rap de Gabriel o Pensador e as baladas de Marco Paulo.  
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tentativa de se definir o verdadeiro pimba, e passaria a residir tanto nos modos pelos quais 

cada grupo cria a sua definição de pimba, quanto nos usos, apropriações e negociações que 

são feitos a partir dela(s).   

O “incômodo” provocado pelo universo pimba, desconforto este que me parece estar 

em alguma medida vinculado à sua invisibilidade nos circuitos críticos e acadêmicos 

legitimados, nos autoriza a efetuar uma outra aproximação entre o gênero em pauta e os novos 

formatos da música massiva brasileira que, conforme a seção anterior sinalizou, instauram-se 

em Portugal a partir de meados dos anos 90: o êxito mercadológico tanto de um quanto do 

outro confrontam a sociedade lusa com os efeitos dos processos históricos de longa duração 

que fomentaram, entre outras coisas, a emigração maciça de portugueses para o “estrangeiro” 

durante a primeira metade do século XX e a entrada igualmente sistemática de contingentes 

migratórios das mais diversas procedências (mas sobretudo dos territórios que, um dia, 

estiveram sob o domínio colonial de Portugal), ao longo dos últimos 20 anos.  

O emigrante revela-se uma figura profundamente ambígua nesse sentido: ao mesmo 

tempo em que as festas de agosto celebram seu regresso à terra natal, tanto a celebração 

quanto o retorno são temporários, e a volta necessária ao país escolhido como destino laboral 

não deixa de evidenciar a falta de condições sociais e econômicas de permanência deste 

emigrante em Portugal. As remessas que, durante décadas, emigrantes portugueses no Brasil 

enviavam para os parentes que ficaram n‟Além-Mar são a face de Jano do sistema econômico 

que fez da emigração a única alternativa de sobrevivência.  

De forma análoga, é preciso não perder de vista as contradições e os conflitos que 

cercam a aparente “adoração” dos portugueses pela música brasileira. Se a “Geração MPB” 

talvez desfrute de legitimidade crítica e estética a ponto de ser interpelada como fonte de 

referência e matriz musical por alguns setores da música portuguesa contemporânea, o mesmo 

não se pode dizer dos artistas cujo apelo midiático reside, sobretudo, junto à comunidade 

brasileira luso-residente. Nas entrelinhas do desmerecimento de tais formatos em virtude de 

uma suposta pobreza ou vulgaridade estéticas, manifestam-se as disputas pelo direito de 

significar que costumam convergir para determinados locais de fronteira. A presença do 

imigrante brasileiro não se dá apenas por sua atuação em postos de trabalho determinados ou 

nos momentos em que reivindica seus direitos junto às autoridades competentes: também 

mediante o consumo e a produção de artefatos culturais e musicais, ou ainda pela ocupação de 
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determinados espaços públicos, certas políticas de afirmação identitária podem ser 

articuladas. 

No caso da música urbana portuguesa contemporânea cuja identidade afirma-se na 

interseção com determinadas matrizes oriundas dos PALOPs, tema da próxima e última seção 

deste capítulo, o caráter recente do processo de descolonização é um dos fatores que deve ser 

levado em conta ao se investigar os posicionamentos contraditórios formulados em torno da 

“descoberta”, pela sociedade lusa, de sonoridades cuja trajetória é atravessada pelo histórico 

das relações de poder entre a antiga Metrópole e as ex-colônias. A percepção de tais 

iniciativas como sendo da ordem da inserção da canção portuguesa no rol do que há de mais 

“atual” e “moderno” no âmbito da música pop global, portanto, não pode ser dissociada dos 

fatores extramusicais embutidos nas entrelinhas destas sonoridades.  

 

4.4 Para uma (re)descoberta das africanidades musicais 

 

A “África” que parcela expressiva da imprensa musical portuguesa contemporânea 

hoje celebra como interlocutora privilegiada do cenário pop luso contemporâneo decerto não 

é a mesma “África” que desembarcou na antiga metrópole pelos idos de 1934, como parte 

integrante da Exposição Colonial do Porto, ou mesmo aquela que, no pós-1974 e, sobretudo, a 

partir de meados dos anos 1980, consagrou-se em Portugal sob o guarda-chuva da world 

music. Para entendermos de que forma o imaginário musical luso, na virada para os anos 

2000, parece pautado por um desejo de reconciliação com a “herança” musical africana, é 

preciso retomar o percurso que deliberadamente deixei em suspenso ao final da seção 4.1, 

quando o hip hop adentra a cena midiática lusa. 

Vimos como, até meados dos anos 90, as sonoridades dos PALOPs ou permaneciam 

restritas às comunidades migrantes e contextos sociais a elas vinculados, ou tinham sua 

disseminação condicionada às expectativas do mercado das “músicas do mundo”. Estas, como 

também já discutimos, tendiam a operar sob uma lógica que nomeio autêntico-reducionista: 

“autêntico”, porque buscava nos repertórios musicais de sociedades consideradas periféricas 

ao universo pop angloestadunidense apenas os elementos que correspondessem às idéias 

quasi-rousseaunianas de pureza e organicidade, denotando o alheamento dos artistas locais às 

dinâmicas de produção, circulação e consumo características das indústrias fonográficas 

“centrais”; reducionistas porque, não obstante o que já há de reducionista na busca pela 
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autenticidade supracitada, muitas vezes os recortes operacionalizados pelos selos de world 

music reuniam, sob títulos pretensamente poéticos como The soul of Cape Verde ou Soul of 

Angola, manifestações musicais que nada em comum possuíam entre si, a não ser aquilo que o 

olhar etnocêntrico dos compiladores presumia como sendo dotado de alguma afinidade 

estética. 

Para as terceiras gerações de imigrantes oriundos dos PALOPs, nascidos em Portugal 

e cuja ligação com a “terra natal” tende a se dar apenas na esfera da imaginação (no sentido 

de que muitos deles jamais estiveram na África), nem os repertórios trazidos pelos pais de 

seus territórios de origem e nem a perspectiva da world music pareciam capazes de articular o 

sentido de pertencimento a este (entre)lugar que integrar a terceira geração de um contingente 

migrante decerto configura. Na busca por tais matrizes, de alguma forma a cultura hip hop 

veio ocupar esse espaço, vivida não apenas 

 

como lugar de afirmação de identidade, mas como arte. (...) Suas referências (de 

Portugal, dos pais, alguns deles imigrantes africanos, ou do mundo global) [são 

encaradas] como mais uma variável a ter em conta, e não como aquilo que os define 

à partida. Não têm uma visão hierárquica da música, como se existisse uma origem e 

depois tudo crescesse e ramificasse a partir dessa suposta raiz (BELANCIANO, 

2007d, p. 13). 

 

A sedimentação do hip hop em Portugal também é fruto de um processo histórico que 

remonta à década de 1980 – quando do lançamento de dois longas-metragens estadunidenses 

que abordavam este universo e fomentaram uma efêmera moda de break dance na urbe 

lisboeta – embora apenas no princípio da década de 1990 ela tenha adquirido alguma 

visibilidade midiática. Inicialmente, esta se restringia ao pioneiro “Mercado negro”, 

apresentado por João Vaz e transmitido em finais dos anos 1980 pela Rádio Correio da 

Manhã, e a um programa na emissora Antena 3 intitulado “Rapto”, transmitido aos sábados, 

conduzido por José Mariño e centrado na produção rap vinda dos Estados Unidos (CIDRA, 

2010d, p. 618-623; CONTADOR; FERREIRA, 1997).  

Uma das hipóteses para o caráter tardio desta entrada maciça do hip hop em Portugal 

pode estar relacionada ao que acabei de apontar sobre as terceiras gerações de imigrantes, mas 

também é preciso considerar como estava equilibrada a balança do mercado de bens 

simbólicos e musicais em Portugal nos anos 1980, pelo menos até meados da década 

pendendo favoravelmente para o espectro do pop/rock. A saturação deste modelo na virada 

para os anos 1990, a perda de sua hegemonia mercadológica e a busca por novos nichos de 
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atuação criaram, neste momento, as condições favoráveis para que outras sonoridades 

merecessem o investimento das editoras lusas. 

Evidente que nada disso teria ocorrido sem a identificação de uma demanda por parte 

do público consumidor, e aqui me parece estéril iniciar uma discussão sobre quem veio 

primeiro, se o interesse das editoras ou a crew amadora num distrito qualquer da Margem Sul 

do Tejo: mais produtivo talvez seja tentar capturar o momento em que ambas as linhas de 

força convergiram para um mesmo território de atuação, no qual a ocupação de determinados 

canais midiáticos (hegemônicos ou não) acabou por inserir o hip hop luso no âmbito dos 

formatos pop made in Portugal. Tal abordagem nos permite contornar uma das armadilhas 

mais freqüentes ao se tematizar o universo do hip hop, que é aderir acriticamente à oposição 

underground versus sellout que alguns integrantes do “movimento” não raro acionam como 

forma de justificar sua posição no interior do campo.  

Tais disputas estão em sintonia com o que Freire Filho (2003) destaca a propósito do 

esvaziamento contemporâneo do discurso da ideologia do rock e seu deslocamento para 

outros formatos musicais populares massivos como o próprio rap: a vertente underground 

pregaria as virtudes das gravações tecnicamente precárias, da recusa aos signos de 

comercialismo e da manutenção do alcance de determinada obra à comunidade da qual seus 

autores vieram, condenando os sellout – sempre “os Outros” – por aderirem à lógica da 

indústria fonográfica, que os obrigaria a fazerem concessões no âmbito do discurso (tornado 

menos aguerrido e combativo, em nome da suavização das letras e temáticas e da ampliação 

do público ouvinte) e, por fim, a se afastarem da comunidade. A propósito da visibilidade 

midiática alcançada após o lançamento do álbum Ruídos reais, em 2009, o quarteto Macacos 

do Chinês viu-se subitamente confrontado com a dicotomia arte versus comercialismo tão 

comum ao universo hip hop: “Nós vamos ao Portugal no Coração
152

. Por que haveríamos de 

recusar? Quantas oportunidades é que vamos ter de tocar um dubstep em „prime-time‟?”, 

defende o MC e compositor Miguel Pité a.k.a. Skillaz (apud BONIFÁCIO, 2009a, p. 12). 

O fato de o hip hop/rap ser profundamente associado à expressão e articulação 

socioculturais de camadas menos favorecidas da população, e de sua origem nos guetos afro-

americanos de Nova Iorque nos anos 1970 carregá-lo de um forte componente étnico, parece 

favorecer a adoção de tais posturas. Um dos depoentes ouvidos por mim durante a residência 

                                                           
152

 Célebre programa de auditório vespertino transmitido pela RTP1 e retransmitido pelos canais internacionais 

da RTP, dado seu apelo junto às comunidades migrantes lusas residentes no exterior. 
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em Lisboa, a despeito de ter atuado no departamento de marketing de uma gravadora de 

pequeno porte (ou mesmo em virtude disso – a dicotomia “grandes gravadoras versus 

pequenos selos” também é “importada” do discurso da ideologia do rock), reproduziu a 

dualidade underground/sellout ao comparar as trajetórias de artistas como Da Weasel e Sam 

the Kid, sustentando que, enquanto o último continua sendo um modelo para os “putos”, os 

primeiros fazem coisas que Sam the Kid jamais faria, como estrelar uma campanha 

publicitária da Galp, empresa portuguesa de energia, petróleo e gás natural considerada 

“inimiga” do meio-ambiente, consoante certos posicionamentos ideológicos contemporâneos. 

Muito em virtude do contexto sociocultural do qual emergiu (em Portugal, mas também em 

diversos pontos do globo nos quais se articulou como linguagem), é fácil ver determinados 

rappers serem investidos do status de porta-vozes de uma causa, comunidade ou questão, o 

que muitas vezes é percebido pelos artistas como uma espécie de fardo.  

Alguns episódios funcionam como marcos da inserção do hip hop no espectro pop 

português, inclusive materializando as dicotomias que problematizamos acima. O lançamento 

da coletânea Rapública (1994), primeira reunião em disco de 

rappers até então atuantes apenas na área metropolitana de 

Lisboa, talvez seja o evento que detonou o aumento da 

projeção midiática do gênero para o grande público, em 

Portugal, sobretudo graças ao êxito da faixa “Nadar”, de 

autoria do Black Company, crew oriunda da região do 

Miratejo e de Almada. O inesperado êxito do disco foi seguido 

por uma enxurrada de primeiros álbuns (desta feita já 

subsidiados por editoras discográficas) entre 1995 e 1998, de 

nomes como Da Weasel, Boss AC, Mind da Gap, Ithaka, 

Black Company, Líderes da Nova Mensagem, dentre outros. 

A “segunda geração” do rap português – de Valete, Chullage, 

Bob da Rage Sense, Nigga Poison, Dealema et al – seria 

aquela que, a partir do surgimento de Sam the Kid, com o álbum Entre(tanto), de 1999, 

consolida e desdobra o espaço midiático conquistado pela vaga anterior, num momento em 

que a visibilidade do gênero também sofre um decréscimo considerável.  

Em um momento no qual o pop/rock luso expressava-se majoritariamente na língua 

inglesa, coube ao rap pós-1995 (salvo algumas exceções, como é o caso do californiano-de-

Fig. 38 Capa do CD 

Rapública (Columbia/Sony 

BMG, 21994), redefinindo a 

geografia de Lisboa. 

Disponível em: 

<http://atrompa.blogspot.com/

2006_05_01_atrompa_archive.

html>. Acesso em: 24 nov. 

2011. 
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ascendência-grega-luso-residente Ithaka) articular-se em torno da língua portuguesa como 

idioma-base. Mesmo esta opção se configura como resultante de um processo – grupos como 

o Da Weasel projetam-se gravando fonogramas em língua inglesa (como é o caso de seu 

primeiro sucesso, “God bless Johnny”, de 1994) – sendo o brasileiro Gabriel o Pensador 

reconhecido como um interlocutor fundamental na afirmação da língua portuguesa como 

idioma possível para o rap luso
153

. Para além disso, outros idiomas, como o crioulo 

caboverdiano e certos dialetos moçambicanos (patentes nas gravações do General D) também 

se tornaram correntes, numa forma de demarcação identitária e vinculação do hip hop ao 

contexto de marginalização social das comunidades imigrantes dos PALOPs residentes em 

regiões da área metropolitana de Lisboa e da Margem Sul. 

A convergência entre o rap e o universo pop fomentou diversas iniciativas que, em 

alguma medida, encaminharam a música urbana portuguesa para a configuração que possui 

hoje, reforçando a tendência não-disruptiva identificada no capítulo anterior. A técnica do 

sampler prestou-se à concretização de certos “diálogos imaginários” que punham em contato 

uma certa tradição da música (popular) portuguesa com estas novas – e tidas por modernas – 

vertentes da canção urbana, cuja aproximação era até então considerada impensada, como as 

revisitações à obra do virtuose da guitarra portuguesa Carlos Paredes e do fadista Carlos do 

Carmo por Sam the Kid. Noutros casos, o diálogo concretizou-se sob a forma de regravações 

ou duetos: o rapper Boss AC dividiu um dos palcos paralelos do festival Rock in Rio Lisboa 

de 2008 com o trovador alentejano Vitorino (vinculado à Geração dos Cantautores); Da 

Weasel (em parceria com Gabriel o Pensador) transformaram “Tudo isto anda ligado”, de 

Sérgio Godinho, num audacioso rap contando com a presença do próprio autor (no disco O 

irmão do meio, já mencionado); por fim, Boss AC e Sam the Kid juntaram forças no cover de 

“Não sou o único”, dos Xutos & Pontapés, uma das faixas do disco-tributo em homenagem às 

duas décadas de estrada da veterana banda de rock, enquanto o Da Weasel, no mesmo álbum, 

defendia sua versão de “Esquadrão da morte”.   

A trajetória deste último, aliás, desde o princípio trafega nas fronteiras entre o rap e o 

hard rock, sendo o grupo liderado por Carlos “PacMan” Nobre (e extinto em 2010) criticado 
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 Luso e não só, conforme depoimento do angolano MC Kapa, expoente da vaga hip hop de Luanda: “Comecei 

com um grupo que se chamava Negro Positivo, já tínhamos preocupação social, dizer não ao crime e à violência. 

Conhecia o rap da onda americana até chegarem as influências de expressão portuguesa do Brasil, com Gabriel o 

Pensador” (apud LANÇA, 2007, p. 33). 
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pela ala mais ortodoxa do hip hop precisamente em virtude destes trânsitos não-autorizados, 

conforme discute João “„Jay Jay” Nobre em sua fala:  

 

O nosso estilo é Da Weasel. Há uma base inegável e incontornável de hip hop, mas 

refutamos o rótulo, assim como não somos considerados uma banda rock. Bebemos 

nos mais variados estilos, desde o reggae ao hardcore. (...) A música menos hip hop 

do nosso primeiro disco, a mais distorcida e a mais pesada [„God bless Johnny‟, do 

álbum More than 30 motherfuckers, de 1993] acabou por ser confundida com hip 

hop. Foi numa altura em que pouco existia de hip hop em Portugal. Agarraram-se à 

nossa maneira de cantar, mais „rapada‟. Levamos esse rótulo em cima dos ombros 

na boa. Mas é injusto para quem faz hip hop puro, mais convencional (apud 

BARROSO, 2007, p. 19). 

 

O rap português desempenha um papel crucial na redefinição da portugalidade 

musical contemporânea, sobretudo por pavimentar o terreno para a (re)descoberta de novas 

formas de articulação da identidade lusa ao questionar as fronteiras entre centro e periferia, 

primeiro num escopo local e, posteriormente, global. Local, por integrar ao mapa de Lisboa (e 

também do Porto, em certa medida, embora esta tese enfoque nomeadamente a capital 

portuguesa) bairros e distritos que, até então, mais frequentavam as seções policiais da 

imprensa diária do que os suplementos culturais. Ao lançar luz sobre a criação artística dos 

moradores destas regiões, e conferir-lhes visibilidade nacional, indiretamente a problemática 

das migrações acede a um primeiro plano, na medida em que muitos dos atores sociais 

protagonistas das diversas cenas rap possuem alguma vinculação, ainda que tênue, a estas 

comunidades luso-residentes.  

Ademais, vale relembrar a questão das terceiras gerações, cuja relação com a “África 

natal” tendia a se dar no plano do imaginário ou então mediante uma postura de oposição ao 

repertório paterno – não seria um vestígio de etnocentrismo considerar que, fora dos 

“Centros”, não exista conflito geracional, e em nome da “preservação da cultura” ou 

essencialismo que o valha, os filhos adiram automaticamente ao repertório cultural dos pais?  

Por fim, interessa-me o hip hop luso na medida em que a consagração midiática do 

gênero, no decorrer dos anos 1990, por um lado inaugura o flerte da música portuguesa com 

as sonoridades eletrônicas, e por outro confere ares de indisfarçável protagonismo a atores 

sociais inscritos no contexto de espaços periféricos. Se hoje parcela expressiva da produção 

musical portuguesa urbana parece envolvida em um processo de “descoberta” – tardia – da 

África, por exemplo, isto talvez se deva, em parte, ao modo como o rap português ajudou a 
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(re)escrever, por linhas tortas, as narrativas de uma relação de trocas e apropriações muito 

mais antiga, conforme a primeira seção deste capítulo se esforçou em delinear. 

Embora a configuração do atual cenário corresponda a algumas especificidades da 

relação que Portugal estabeleceu (e estabelece) com os países africanos sob os quais exerceu 

algum tipo de domínio até meados dos anos 1970, é impossível dissociar o sucesso alcançado 

por projetos como Buraka Som Sistema, Terrakota e Cacique 97, dentre outros, de um 

processo contemporâneo cujo alcance vai muito além das fronteiras de Portugal, e que diz 

respeito a uma redefinição dos parâmetros a partir dos quais as manifestações culturais 

associadas ao continente africano vêm sendo percebidas pelas Indústrias Culturais européias e 

dos Estados Unidos. O intenso desenvolvimento tecnológico da última década e meia, bem 

como a multiplicação das redes globais de circulação midiática acabaram por estreitar o 

contato direto entre tais imaginários, de modo que sustentar a permanência de uma “música 

africana” congelada no tempo e imune às transformações da indústria fonográfica revela-se 

cada vez mais anacrônico.  

Ao refletir sobre tais questões, ocorre-me a imagem do paquistanês atrás do balcão de 

um bar em Portimão (na região balnear do Algarve, sul de Portugal) assistindo a um programa 

de videoclipes de Bollywood por intermédio da TV a cabo, evocando por contraposição um 

tempo não muito distante no qual o acesso a tais conteúdos dependia da mediação de um sem 

número de esferas, transformando a descoberta de sonoridades situadas fora do eixo Europa-

Estados Unidos numa jornada rumo ao desconhecido em que o estereótipo, muitas vezes, 

funcionava como uma espécie de atalho. Não que hoje seja possível aceder à música dos 

países africanos ou asiáticos sem nenhum tipo de mediação – todas as transformações acima 

mencionadas não parecem ter eliminado a necessidade de certas figuras estratégicas que 

direcionam o que deve ou não deve ser consumido – embora o tempo dispendido para que 

certos contatos sejam estabelecidos, bem como os meios que viabilizam tais contatos e os 

repertórios que deles se desdobram inegavelmente tenham sofrido um redimensionamento 

(MONTEIRO, M., 2011, p. 10).  

Mesmo o reconhecimento de que tais contextos “periféricos” detêm um patrimônio 

musical midiático para além do imaginário “tradicional” perpetuado pelo discurso da world 

music é bastante recente, como se o rescaldo do colonialismo tardio de alguma forma tivesse 

condicionado, durante algum tempo, a perspectiva euro-anglocêntrica no sentido de uma 

cristalização do imaginário musical de tais países. Não à toa, quando hoje se constata que a 
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“modernidade” da música africana precede, e muito, as hibridações contemporâneas com 

certas sonoridades como a música eletrônica ou o rock anglófono, tais descobertas no mais 

das vezes chegam até nós por intermédio de produtores e pesquisadores musicais ingleses, 

franceses, alemães ou estadunidenses que, após se debruçarem sobre o acervo musical de 

alguns países africanos, de lá retornam com as evidências de um processo de contato 

recíproco e mistura sistemática que remonta às décadas de 60 e 70 do século passado. O 

catálogo de editoras como a alemã Analog Africa, a francesa Oriki Music e a inglesa 

Soundway são majoritariamente compostos por álbuns que denotam uma percepção da música 

africana sob o prisma da modernidade urbana e das interseções entre esta música e os 

formatos pop/rock, relação muitas vezes patente já a partir dos títulos dos álbuns
154

 (ABREU, 

2008, p. 14-17). 

Se a vaga anglófona dos anos 1980 tendia a buscar inspiração nas mesmas sonoridades 

“tradicionais” que fundamentavam o circuito da world music e consolidavam a imagem de 

uma África mítica e atemporal, os nomes atuais que promovem este trânsito – bandas como 

Vampire Weekend, Dirty Projectors, Franz Ferdinand, The Very Best e Antibalas – tendem a 

apontar no sentido de uma África contemporânea, urbana, atravessada por inúmeras 

desigualdades sociais e econômicas e, sobretudo, plural nas singularidades que compõem cada 

nação. E mesmo que hoje as acuações de pilhagem cultural não sejam tão ferozes quanto no 

passado, isto não impede que os músicos do Vampire Weekend, banda sediada no Brooklyn 

(Nova York) e presença constante nos principais festivais da Europa e dos Estados Unidos, 

vez por outra tenham sua legitimidade questionada pelo fato de serem brancos, integrantes da 

elite econômica e interpelarem elementos da música sul-africana como matrizes de suas 

canções pop. 

Mesmo a outrora estável categoria da “música negra/black music” parece estar sob 

rasura, na medida em que sonoridades e práticas até então vinculadas a determinados grupos 

étnicos (o soul, o jazz, o r&b) passam a integrar o repertório de artistas não-pertencentes a tais 

universos (Amy Winehouse, Mayer Hawthorne, Jamie Lidell, Adele). Tais evidências de 

alguma forma ecoam o argumento de Negus (1996, p. 103, em livre tradução minha), quando 

este postula que diversos elementos estilísticos associados pelo senso comum à idéia de 
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 Alguns exemplos: Ghana Special: modern highlife, afrosounds & ghanaian blues 1968-1981 (Soundway), 

Afrobeat airways: west african shock waves (Analog Africa), Kate Manfila & Sorry Bamba in Clash Mandingue 

(Oriki), dentre outros.  
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“música negra” (a estrutura modal, as dinâmicas de chamado-e-resposta, a “corporalidade”) 

também podem ser encontrados em formatos da tradição musical européia, concluindo que  

 

negra é uma qualidade da cor. Música, uma forma particular de se organizar sons. 

(...) A negritude não está na música, embora tenha sido identificada com certos 

traços estilísticos que podem ser encontrados na música produzida por pessoas que 

são identificadas como negras. A questão é mais social do que musical.  

 

Delineadas algumas particularidades do cenário contemporâneo, resta ver de que 

forma tais questões são articuladas no contexto da música popular massiva e midiática 

portuguesa. Adotarei como eixo desta discussão o sucesso além-fronteiras do coletivo Buraka 

Som Sistema, que revelou a viabilidade comercial de sua proposta híbrida e, assim, criou as 

condições favoráveis para que iniciativas semelhantes também se projetassem dentro das 

fronteiras de Portugal. É o caso dos projetos Cacique 97 e Batida, cuja trajetória será discutida 

ao final desta seção. 

Engana-se quem pensa que a explosão midiática do Buraka Som Sistema (doravante 

BSS), hoje um dos nomes mais expressivos da música portuguesa no âmbito dos mercados 

internacionais, tenha ocorrido de dentro para fora, ou seja, a partir de Portugal e daí para o 

mundo. Foi preciso que o grupo, composto por Kalaf, Lil‟John, DJ Riot e Condutor, 

alcançasse legitimidade no circuito europeu de clubes e festivais de música eletrônica (com 

destaque para a cena underground de Londres) para merecer algum destaque na imprensa 

lusa. A singularidade do BSS reside no fato de que este “destaque”, em certa medida, foi além 

do alcance restrito de outros projetos nacionais no âmbito do pop/rock, obtendo visibilidade 

para além dos “veículos de costume”, como o suplemento Ípsilon e a Blitz, o que não deixa de 

ser significativo, tendo em vista o caráter premente das tensões sociais e históricas que 

atravessam a estética do grupo. O fato de ser considerado o “primeiro projeto português que 

reúne as características da cultura pop do século XXI” (BELANCIANO, 2008c, p. 6) denota 

um desejo, por parte destes mesmos setores da imprensa, de reconhecer e promover a inserção 

do país nas dinâmicas contemporâneas das indústrias fonográficas globais, tanto no que diz 

respeito à valorização das propostas musicais híbridas quanto aos meios pelos quais tais 

conteúdos circulam – a utilização estratégica das ferramentas digitais e redes sociais on line 

(sobretudo via MySpace) desempenhou papel fundamental na projeção internacional do 

grupo. 
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Ao mesmo tempo, reconhece-se que o êxito do BSS está inserido num contexto muito 

mais amplo, de “credibilização de músicas emergentes na periferia das grandes cidades”, 

como o baile funk carioca, o grime, o dubstep, o dancehall e o próprio kuduro, originário de 

Luanda e em relação ao qual o BSS acaba se assumindo como um misto de porta-voz (embora 

o grupo rejeite o rótulo) e mediador, “traduzindo” a linguagem e a estética dos bailes para 

uma plateia majoritariamente europeia ou estadunidense. O nome do grupo não raro aparece 

vinculado a outros artistas integrantes desta vaga, como Diplo, Spank rock, Amanda Blank, 

Sinden, Lady Sovereign ou M.I.A. – com a qual, aliás, o BSS dividiu uma faixa em seu álbum 

de estreia (Black diamond, de 2009), o manifesto “Sound of Kuduro” (BELANCIANO, 

2007b, p. 9). 

Os modos pelos quais a imprensa portuguesa representa o grupo, contudo, não deixam 

de ser atravessados por diversas ambivalências, num reflexo da ambiguidade na representação 

do Outro que Bhabha (1998) identifica na relação (pós-)colonial: o BSS é valorado como um 

dos “micro-fenômenos que contribuem verdadeiramente para mudar a imagem de Portugal” 

no exterior, nas palavras do correspondente luso junto à BBC, o jornalista João Duarte e, ao 

mesmo tempo, percebido consoante certas imagens estereotípicas que associam o som do 

grupo a uma ideia de África mítica, sexualizada, na qual as dimensões sensoriais e físicas se 

sobrepujam à racionalidade instrumental. Suas performances são consideradas “orgânica[s], 

(...) rude[s], (...) hedonista[s]”, e o público português exposto ao kuduro através do Buraka o 

fez mediante uma “reação emocional, epidérmica, física”, na qual o “calor, suor e 

libertinagem da música” demonstraram ser capazes de derrotar  “eventuais barreiras sociais” 

(BELANCIANO, 2007b, p. 4-9). 

Tanto o discurso dos integrantes do BSS quanto dos setores da imprensa que se 

propõem a discutir o “fenômeno” são atravessados pelas contradições que cercam a percepção 

global do atual estágio da modernidade (tardia?). Por exemplo, no que diz respeito à 

presumida dissolução das fronteiras – geográficas e simbólicas – favorecida pelas novas 

tecnologias de informação e comunicação: o reconhecimento de que “hoje a diferença entre o 

„cá dentro‟ e o „lá fora‟ quase não existe, [pois] a aceitação aconteceu em simultâneo, (...) um 

dia estamos a tocar no Barreiro e, no dia seguinte, em Oslo” (apud BELANCIANO, 2008c, p. 

7) convive com a consciência das implicações negativas que as particularidades da relação 

entre a sociedade portuguesa e o imaginário das ex-colônias podem trazer para a carreira do 

BSS dentro de Portugal. Ainda segundo Kalaf, “o DJs ingleses vibram mais com o kuduro do 
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que os portugueses, ou seja, vamos ser assimilados por uma cidade que está mais atenta. O 

que vai acontecer é que as noites de kuduro serão em zonas de Londres como Shoreditch ou 

Brick Lane e não em Lisboa” (ibid., p. 9). 

Tal disparidade talvez esteja relacionada ao fato de as sonoridades promovidas pelo 

BSS habitarem um entrelugar nos mapas de significância do público luso, e aqui me refiro 

mais ao espectro das segundas e terceiras gerações de migrantes dos PALOPs do que 

propriamente aos ouvintes exteriores a este universo, o usualmente vago e impreciso “público 

português médio” que em tese seria resistente ao som do BSS. Pois a música produzida pelo 

grupo em nenhum momento ostenta o título de “autêntico kuduro oriundo das periferias de 

Luanda”, muito pelo contrário. Sua sonoridade declaradamente híbrida, na qual caracetrísticas 

do kuduro convivem e se articulam com elementos provenientes de outros contextos 

socioculturais – “periféricos” ou não – produziria um efeito de constante descentramento: “os 

emigrantes africanos de primeira geração acham-na demasiado „ocidentalizada‟ em 

comparação com mornas ou funanás, e os filhos que cresceram com as músicas urbanas 

globais , do hip hop ao house, acham-na demasiado „africana‟” (BELANCIANO, 2008c, p. 9).  

O apelo do BSS residiria, portanto, junto aos ouvintes em sintonia com os novos fluxos 

globais das “músicas do mundo” em sua vertente hibridizada, para o qual decerto muito 

contribuem os múltiplos quadros de modernidade interpelados pelo grupo em seu discurso. A 

propósito disto, Kalaf comenta que 

 

muitos franceses conseguiram vender bem a ideia de uma música africana 

solidificada no conceito de folclore. Aquela ideia do Africa Minha em que tudo é 

bonito e onde até o mosquito é interessante. Mas esquecem-se que esses países estão 

a evoluir todos os dias e também estão a ser afetados pelo Ocidente. (...) Não faz 

sentido fazer música do mundo sem olhar para o mundo agora. (...) Com os 

computadores, com a internet, com os Q-bases e Fruity Loops (apud LOPES, J., 

2008, p. 14; grifado no original). 

 

... ao que seu parceiro DJ Riot complementa: “O kuduro nunca passou por ser um cota
155

 

debaixo de um imbondeiro a tocar cocos; surgiu já num Pentium ou num 2.6” (ibid.). Ou seja, 

em nenhum momento a invocação de uma “tradição” da música africana se faz presente na 

fala dos integrantes do Buraka, parecendo mais estratégico explorar as articulações desta 

matriz local – no caso, angolana, e sendo ainda mais específica, da periferia de Luanda – com 

determinados aspectos das sonoridades eletrônicas difundidas pelos circuitos globais a partir 
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 Gíria angolana para pessoa mais velha. 
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de cidades como Londres ou Berlim, do que sustentar o discurso da “raiz”. Esta recusa, por 

sua vez, partiria de um duplo posicionamento: primeiro, em virtude do advento de um certo 

discurso pós-moderno que tende a enxergar com cinismo quaisquer proclamações de 

autenticidade; segundo, pela consciência tardia (embora advinda, em alguma medida, da 

derrocada do discurso colonialista), de que não raro as boas intenções em torno da 

“autenticidade” da música “africana” derivam para valorações profundamente etnocêntricas 

de algo que merece ser consumido pelo seu caráter exótico, pitoresco ou incivilizado. 

Não obstante, a própria configuração de um mundo descentrado também redefine a 

percepção do que é considerado “exótico”. Os constantes deslocamentos entre centro e 

periferia, bem como o reconhecimento da existência de territórios de fronteira que conjugam 

características de ambos os domínios, nos autoriza a problematizar a associação – outrora 

quase automática – entre exotismo e o mundo não-circunscrito ao espaço europeu ou 

estadunidense. É certo que mesmo este cenário talvez não seja tão recente quanto parece, 

embora a intensificação dos fluxos contemporâneos em múltiplos sentidos acabe por reforçar 

o caráter (semi)periférico que algumas sociedades “do centro” sempre possuíram. O que muda 

é, portanto, o modo de se olhar para tais dinâmicas. Ao ser provocado pelo jornalista do 

Ípsilon se não seria mais “interessante” para o BSS identificar-se com Angola do que com 

Portugal de modo a aproveitar a demanda dos mercados internacionais pelas novas formas de 

exotismo periférico, deste feita urbano, Lil‟John rebate, entre risos: “[mas] Lisboa tem uma 

conotação exótica” (apud BELANCIANO, 2008c, p. 7). 

A perspectiva de quem se encontra num entrelugar construindo pontes entre o 

tradicional e o moderno também pauta a produção do coletivo Batida, lançado em disco no 

ano de 2009 após uma bem-sucedida trajetória na rádio Antena 3, onde seus integrantes 

conduziam um programa homônimo desde 2007. O embrião daquilo que viria a se conformar 

no álbum Dance mwangolé surgiu a partir de um experimento feito pelos apresentadores do 

supracitado programa, Pedro Coquenão
156

 (a.k.a. DJ Mpula) e Bruno Lobato (alcunha: Beat 

Laden): recriar, em ritmo de kuduro, a canção “Bazuka”, do grupo angolano Águias Reais, 
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 Antes de integrar o Batida, Coquenão foi um dos fundadores, juntamente com António Fazuma, do projeto 

Rádio Fazuma, de início voltado para a divulgação do reggae ou das músicas de matriz africana e, 

posteriormente, também dedicado à edição de artistas independentes. Ambos também possuem no currículo a 

direção do documentário É dreda ser angolano (2007), sobre a cena hip hop de Luanda.  
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sucesso dos anos 1960. É quando Luaty Beirão (ou 

Ikonoklasta)
157

 reúne-se ao DJ Mpula e a Beat Laden numa 

investigação junto aos arquivos angolanos da editora 

discográfica Valentim de Carvalho durante a década de 1960, 

à procura de “novas „Bazukas‟” que pudessem ser utilizadas 

na condição de samplers. Artistas como Carlos Lamartine, 

Cabinda Ritmos, Brás Firmino ou Lancerdo tornam-se, assim, 

o ponto de partida para as criativas recriações empreendidas 

pelo Batida, resultando num álbum que incorpora, em sua 

própria estrutura, o élan da expressão que dá nome ao grupo 

(“batidas” são as coletâneas piratas de kuduro que as 

periferias de Luanda emitem para o centro da cidade).  

A relação que o DJ Mpula estabelece com o 

patrimônio musical de Angola nem sempre foi marcada por este desejo de simbiose: “eu 

rejeitava a música angolana que meus pais ouviam, o que acaba por ser normal numa criança 

ou num adolescente, geralmente mais atraído por coisas como o hip hop ou o punk” (apud 

PIRES, 2009b, p. 60). Hoje, contudo, reconhece que “tendo os pés em Angola, este disco tem 

a cabeça noutros sítios. (...) Um português cá não o conseguiria fazer, um angolano lá também 

não”, forma encontrada pelo grupo de tirar partido do entrelugar – “arte zulu e arte pop, a 

necessidade de ser tradicional e urbano” – em que reside (apud LOPES, M., 2009f, p. 12). 

 

Há lá kuduro, mas há lá também os ritmos antigos e outros mais novos como o 

kwaito, o kwassa kwassa do Congo, o dancehall, o baile funk. Não andamos à 

procura da variedade pela variedade, mas entre as „recolhas‟, a intervenção nossa e a 

dos MCs, as remisturas e as participações especiais [o rapper Sacerdote, o designer 

gráfico Roda, o videomaker Limão, o DJ brasileiro Chernobyl, o veterano músico 

angolano Carlos Burity] acabou tudo por ficar assim (apud PIRES, 2009b, p. 60). 

  

 

A ideia de intervenção se faz presente na obra do Batida em suas mais diversas 

acepções. A arte gráfica do álbum funde fotografias da periferia de Luanda com 

interferênciais visuais à moda do it yourself (a capa nos apresenta um menino ao lado de uma 

coluna de som característica dos bailes de kuduro, cuja coroa dourada, capa vermelha e 
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 Integrante do Conjunto Ngonguenha, agrupamento de rap angolano e “personagem” do supracitado 

documentário de Coquenão e Fazuma. Condutor, um dos produtores do Ngonguenha, depois seria um dos 

fundadores do Buraka Som Sistema. 

Fig. 39 Capa do CD Dance 

mwangolé (Farol, 2009). 

Disponível em: < 

http://www.fnac.pt/DJ-

MPULA-E-BEAT-LADEN-

Batida-Dance-Mwangole-sem-

especificar/a265021?PID=6&

Mn=-1&Ra=-

28&To=0&Nu=16&Fr=0>. 

Acesso em: 24 nov. 2011. 
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símbolo de super-herói estampado no peito – um estratégico “B” – simulam um desenho feito 

à mão com caneta hidrocor), da mesma forma que o videoclipe de “Bazuka” utiliza como 

matéria-prima algumas imagens do arquivo jornalístico da RTP África e registros etnográficos 

de danças e rituais tribais, submetendo as imagens ao mesmo processo de remixagem da pista 

sonora.  

A reação da crítica musical portuguesa ao projeto Batida possui inúmeros pontos em 

comum com a recepção midiática de que desfruta o Buraka Som Sistema – ou seja, os 

argumentos utilizados para louvar a iniciativa combinam deliberadamente perspectivas 

elegíacas sobre o futuro (da música portuguesa, sobretudo de forma implícita) com ecos 

míticos da visão do senso comum sobre a “essência” da música africana, seja ela “tradicional” 

ou “moderna”:  

 

O que se ouve aqui (...) não é o passado revisto pelos olhos do presente. Não são 

sembas transformados em kudurus, merengues a brincar com os graves do kwaito, 

não é brincadeira de gente urbana a fingir pertencer ao musseque. (...) Não haverá 

frio no Inverno enquanto houver Batida. [Dance mwangolé] é um álbum que 

estilhaça a história (apud LOPES, M., 2009g, p. 32).    

 

A imagem da história sendo estilhaçada me parece bastante representativa da postura 

ambivalente a que me referi alguns parágrafos acima. Não seria o “estilhaçamento da história” 

uma forma de tentar suturar, pelo viés da cultura, um percurso constituído por embates, 

desvios e sobressaltos que toda relação de poder contempla? Em que medida o êxito de 

projetos como Buraka Som Sistema e Batida confronta a esfera pública portuguesa 

contemporânea com as implicações socioculturais de um processo de longa duração 

Figs. 40 e 41 Dois frames do videoclipe de “Bazuka (Quem me rusgou)”, do Batida, 

dirigido por Pedro Coqueirão. Disponível em: < 

http://www.youtube.com/watch?v=14DBc5j1vmE>. Acesso em: 24 nov. 2011.  
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impossível de ser estilhaçado? Dito de outra forma, não estaria o discurso da 

multiculturalidade, neste caso, subsidiando o desejo de reescritura de tais processos sob um 

viés supostamente harmônico e consensual? 

O discurso multicultural, ou pelo menos algumas de suas configurações 

contemporâneas, traz consigo uma quantidade considerável de armadilhas. A maior delas, e 

que decorre de uma apropriação acrítica e reducionista da ideia de multiculturalismo, consiste 

na crença de que o reconhecimento da diferença como valor cultural atuaria como a panaceia 

universal de todas os males que as relações de violência, opressão e expropriação decorrentes 

dos diversos regimes coloniais foram capazes de engendrar. Esta seria a postura acrítica. A 

reducionista é aquela que restringiria a ideia de hibridismo e mistura, bases do discurso 

multiculturalista mais eufórico, às articulações entre matrizes culturais oriundas do “centro” e 

aquelas alocadas em territórios periféricos, sendo aqui desnecessário reforçar que tal 

concepção de centro e periferia parece muito pouco pautada pela noção de mobilidade, sendo 

antes fixada a partir de percepções de mundo etnocêntricas. 

O questionamento do caráter reducionista nos permitiria problematizar até que ponto 

falar em hibridismo na música portuguesa contemporânea é, em primeiro lugar, um fenômeno 

recente e, em segundo lugar, condicionado aos trânsitos simbólicos entre artistas lusos e 

músicos ou sonoridades de matriz angolana, caboverdiana, moçambicana ou brasileira. No 

que tange ao último aspecto, vale reiterar que a música do Buraka Som Sistema talvez se 

insira nas coordenadas de uma certa multiculturalidade não apenas em virtude das interseções 

entre uma matriz pop eletrônica europeia e outra angolana – defender unicamente esta 

característica seria incorrer num tipo perigoso de binarismo –  mas também e sobretudo por 

constituir-se precisamente no entrelugar pelo qual diversos sentidos se deslocam. 

Em última instância, foi de sonoridades de múltiplas coordenadas – mais do que 

“híbridas” – que esta seção se ocupou. Quando se fala em hibridismo, imediatamente me 

ocorre a imagem de diversos locais sendo dissolvidos e posteriormente recompostos (por 

quem e consoante quais interesses?) numa totalidade nova e homogênea. O modo como certas 

sonoridades em voga no panorama musical português contemporâneo articulam suas 

identidades musicais ou são referendadas pela imprensa lusa tende a reforçar a convivência 

entre múltiplas localidades, em vez da recaptura das mesmas sob uma narrativa unívoca, seja 

ela a de um gênero musical específico ou mesmo a da portugalidade. A propósito do Cacique 
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97, grupo de afrobeat formado por ex-integrantes do trio de eletrônica-cum-hip hop Cool 

Hipnoise, o crítico João Bonifácio, do Público, sentencia: 

 

Curiosamente, o resultado não é puramente afro-beat: o som tem hip hop, música 

moçambicana (origem de alguns dos elementos da banda), elementos que soam ao 

funk carioca dos Banda Black Rio, um certo toque guineense e tudo o mais que lhes 

deu na proletária gana (BONIFÁCIO, 2009g, p.27).  

 

O álbum de estreia do Cacique 97 de fato reúne elementos das mais diversas 

procedências, sem que se faça nítida a preocupação do grupo em integrar as múltiplas 

matrizes interpeladas num formato único; mesmo sua classificação quase consensual como 

um combo de afrobeat
158

 talvez demande uma problematização. Dois momentos do 

supracitado disco me parecem significativos deste impulso plural: a versão para “Jorge da 

Capadócia”, de Jorge Ben, cantada em “português do Brasil”, e a faixa “Sr. Diplomata”, em 

que a base de metais característica do afrobeat, sobre a qual se desdobra uma extensa 

vocalização rap, acaba por gerar um efeito instigante, como se a canção, posicionada na 

interseção entre o afrobeat  e o rap, nascesse justamente da tensão entre ambos, cada um 

“puxando” a música para o seu lado. 

Ímpeto semelhante norteia a obra do Terrakota, no mais das vezes definida a partir da 

junção de coordenadas territoriais e simbólicas tão distinas entre si quanto “África e Brasil, 

(...) sons magrebinos e ritmos cubanos, (...) a dolência do reggae e a dança festiva do ska” 

(LOPES, M., 2007d, p. 41). Embora a ideia de mestiçagem se faça presente no texto (e, como 

vimos, o discurso da mestiçagem comporta ambivalências suficientes para fomentar uma 

pluralidade de usos e apropriações), a identidade do grupo emerge precisamente da 

sobreposição de locais, do modo como as “canções desaguam umas nas outras, o reggae 

convive paredes-meias com cítaras, a salsa fala tão bem francês quanto espanhol e o 

português é porta aberta para o mundo (ibid.; grifo meu). Em suma: uma música plural, 

múltipla, híbrida, mestiça, misturada e global, mas também percebida a partir de uma 

vinculação local – portugalidade de fronteira que expele e incorpora, exclui e integra, 

estilhaça e reconstrói, anula e reescreve, que vai e que volta, e quando está, nunca está por 

inteiro. Como um horizonte, que tanto mais fugidio se torna quanto mais perto dele se chega.  
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 Gênero cuja própria constituição, via Fela Kuti e Tony Allen na Nigéria dos anos 1970, já articulava 

inquietações semelhantes, mas de alguma forma percorrendo o caminho inverso daquele que o mercado da world 

music faria uso na década seguinte – no caso do afrobeat, com a “periferia” se apropriando do “centro”. 



 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS – “Tudo o que vi, estou a partilhar contigo” ou “por uma 

atualização dos olhares” 

 

A viagem não acaba nunca. Só os viajantes acabam. E mesmo estes podem 

prolongar-se em memória, em lembrança, em narrativa. (...) O fim duma viagem é 

apenas o começo doutra. É preciso ver o que não foi visto, ver outra vez o que se viu 

já, ver na Primavera o que se vira no Verão, ver de dia o que se viu de noite, com sol 

onde primeiramente a chuva caía, ver a seara verde, o fruto maduro, a pedra que 

mudou de lugar, a sombra que aqui não estava. É preciso voltar aos passos que 

foram dados, para os repetir e para traçar caminhos novos ao lado deles. É preciso 

recomeçar a viagem. Sempre
159

. 

 

Toda pesquisa que se propõe a lidar com o hoje termina por sofrer, de maneira talvez 

mais premente que as demais, os efeitos da mutabilidade das coisas. Por diversas vezes no 

decorrer desta investigação, vi-me assoberbado por questionamentos do tipo: e se a grande 

tendência do pop luso contemporâneo que eu identificar na banda X ou Y revelar-se falhada, 

pela simples mudança da maré política, econômica, social, ou mesmo pela eventual 

dissolução da banda X ou Y? Dito de outra forma: o que diferencia, em última instância, uma 

tese de doutorado de uma grande reportagem atravessada por ampla fundamentação teórica?  

Uma primeira pista pode estar no desapego do pesquisador em relação ao valor 

positivo das permanências, o que supostamente “abriria” a pesquisa para um maior 

reconhecimento do efêmero como traço fundante de qualquer olhar sobre o hoje. Tal postura 

me parece particularmente válida quando a investigação em pauta circunscreve-se ao âmbito 

do universo pop(ular massivo), o que por sua vez me traz à memória uma crítica-crônica de 

autoria do jornalista, ensaísta e polemista português Miguel Esteves Cardoso. Durante sua 

passagem pelas revistas especializadas O Se7e e Música e Som, entre finais dos anos 70 e 

início dos 80, Cardoso testemunhou o boom do rock português, mantendo quase sempre uma 

postura ácida e crítica em relação à cena. Na coletânea sobre música Escrítica pop - um 

quarto da quarta década do rock (1980-1982), publicado pela editora lisboeta Assírio & 
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 SARAMAGO, José. Viagem a Portugal. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. p. 387. 
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Alvim, Cardoso propõe uma curiosa aproximação entre o mundo pop e o ciclo de vida das 

borboletas: 

 

Como as borboletas, a música pop tem uma vida de três dias. Assim, os 

lepidopterologistas Pop só têm de escolher entre duas práticas. Uns, para preservar e 

analisar a borboleta, montam-na num expositor. Outros, deslumbrados com as cores 

e com o vôo, limitam-se a segui-la com o olhar. Aqueles, porém, têm de matá-la 

primeiro. Os outros apenas têm de deixá-la morrer depois. Mas não valerá mais vivo 

durante três dias do que morto toda a vida? (CARDOSO, 2003, p. 9) 

 

Não é, portanto, como se apenas aquilo que permanecesse inalterado ou pudesse ser 

reconhecido como parte integrante de um dado sistema de causas e efeitos possuísse 

relevância científica para fins de uma tese, sobretudo se levarmos em conta que quatro anos, 

embora nem de longe possam ser considerados um tempo de longa duração em termos 

históricos, consistuem um período suficientemente extenso para que diversos processos se 

alterem. De forma análoga, converte-se em desafio para o pesquisador a percepção das 

efemeridades e sua inserção em macronarrativas que eventualmente as transcendam. Em 

outras palavras, esta tese gostaria de poder apreender uma ou outra borboleta das milhares que 

constituem o ecossistema do pop luso dos anos 2000, mas não numa daquelas caixas nas quais 

os insetos costumam ser fixados por alfinetes nas feiras de ciências dos colégios: antes num 

viveiro bem espaçoso e arejado, onde mesmo daqui a cinco, dez, vinte, cinquenta anos (ou 

mais), as tais borboletas ainda possam ser apreciadas em seu esplendor, a despeito de 

eventualmente já não estarem mais lá. 

Em dezembro de 2011, regressei a Lisboa passados quase cinco anos da minha 

primeira viagem a Portugal, e tendo transcorrido cerca de dois anos desde a minha última 

visita, quando lá residi a propósito do estágio PDEE. No decurso deste período, sinto como se 

minha relação com esta cidade, este país e sua música tivesse assumido múltiplos perfis, sem 

contudo perder o caráter fronteiriço, híbrido, de entrelugar que talvez sempre a caracterize. Já 

fui turista, viajante, residente; já entrei em Portugal com passaporte do Mercosul (quando fui 

cravado de perguntas ao passar pela alfândega do Aeroporto de Lisboa) e Europeu (entra-se 

em Portugal sem qualquer contato com qualquer ser humano); já me senti brasileiro entre 

portugueses e português entre brasileiros (embora, na maioria das vezes, compartilhasse 

daquela sensação de ser de “lugar nenhum”, tal qual a canção homônima dos Titãs que, muito 

a calhar, encerrou o show em parceria com os portugueses do Xutos & Pontapés no Rock in 

Rio 2011); já fui tomado por sueco (!) por um angolano residente em Londres; já fui utente do 

serviço público de saúde luso juntamente com angolanos, caboverdianos, romenos e lisboetas 
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da periferia; já me perdi pelas vielas estreitas do Bairro Alto e já orientei uma local sobre 

como chegar a Belém. 

Quando tive a oportunidade de tornar a Portugal uma última vez antes da conclusão da 

pesquisa e da defesa da tese, fui saudado por um forte nevoeiro que me acompanhou do 

aeroporto até o apartamento que alugara. Mal se via o rio Tejo, Tejo este que emoldurara 

inúmeros dias e noites durante minha última estadia, entre agosto de 2009 e fevereiro de 2010. 

E se a densa neblina reforçava uma certa sensação de estranhamento – nunca em praticamente 

meia década de retornos consideravelmente regulares havia contemplado Lisboa sob aquele 

prisma – por outro lado o intenso processo de imersão na música e cultura lusas das últimas 

três décadas no qual me envolvi ao longo de 2011 com vistas à redação da tese criava a 

impressão de que, algures dentro de mim, aquela Lisboa de 2009-2010 havia permanecido 

armazenada na minha memória tal como eu a havia deixado por ocasião do término do PDEE. 

Em outras palavras, era como se eu nunca tivesse partido de volta para o Brasil, ou sim, 

tivesse partido, mas por míseros 15 dias, se tanto. Quando a neblina se dissipou, entretanto, a 

Lisboa que se desvelou diante dos meus olhos era o resultado da mistura imprecisa entre a 

cidade que havia inventado na memória desde então e a Lisboa de hoje, portanto 

irremediavelmente afetada pela ação do tempo, pelos desdobramentos de inúmeros e recentes 

processos de cunho sociopolítico, econômico, cultural (e, por que não, subjetivos?), além de, 

claro está, pela própria transformação do olhar de quem olha.  

Isto posto, as linhas que se seguem, menos do que “considerações finais” no sentido 

estrito do termo, ou ainda “conclusões” no sentido de algo que se encerra, dão conta da 

necessidade de uma atualização de perspectiva(s). Em muito se assemelham àquelas cartelas 

finais de filmes baseados em fatos reais que nos informam a respeito do destino dos 

personagens com quem nos afeiçoamos ao longo da narrativa depois que esta se interrompe.  

A trajetória artística e midiática que melhor traduz o élan do último ato desta tese 

talvez seja a do prolífico trovador B Fachada. Mantendo o intenso ritmo de dois lançamentos 

(um álbum de verão e outro de inverno) por ano, embora ainda restrito aos circuitos de nicho 

sobre os quais discorri no capítulo 3, Fachada encerrou 2011 ocupando um espaço até então 

inédito em sua breve carreira: o Grande Auditório do Centro Cultural de Belém (CCB), palco 

detentor de legitimidade inconteste no âmbito de uma certa música portuguesa – legitimidade 

esta que Fachada, agora, parece conseguir desfrutar
160

.  
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 Lembremos que o début de Carminho no mesmo CCB, em 2009, também assinalou a consagração da jovem 

fadista junto a um público imensamente superior ao da Casa de Fados onde ela até então se apresentava. 
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Se o disco É para meninos (inverno de 2010) já havia dado mostras de que o Trovador 

estava disposto a suavizar a proposta lo-fi dos trabalhos anteriores e atenuar o diálogo com as 

matrizes tradicionais em nome de uma maior apropriação dos formatos jazz e bossanovísticos, 

coube ao EP Deus, Pátria e Família não apenas aproximar Fachada do universo do rock, 

como também reforçar seu vínculo com a geração de Zeca Afonso e companhia. Já a partir do 

título irônico, que faz referência aos pilares ideológicos que sustentavam o Estado Novo de 

Salazar, Deus, Pátria e Família consiste numa longuíssima tour de force de 25 minutos (à 

moda do “FMI” de José Mario Branco) pontuado por declarações políticas contundentes, em 

sintonia com o clima de instabilidade econômica e social proporcionado pela atual crise 

europeia e portuguesa: “Portugal está para acabar/ É deixar o cabrão morrer/ Sem a pátria para 

cantar/ Sobra um mundo pra viver/ (...)/ Eu não sei português/ E que se foda Portugal/ Eu 

canto em fachadês/ A minha língua paternal”.  

A performance de Fachada no CCB, inteiramente calcada no repertório de seus quatro 

últimos lançamentos (o último deles recém-chegado às lojas, um disco homônimo à 

semelhança do álbum de inverno de 2009), foi uma iniciativa da Associação Cultural Filho 

Único, capitaneada pela dupla Pedro e Nelson Gomes, e que vem conferindo visibilidade à 

boa parte da cena de música experimental/exploratória lusa contemporânea. Conforme 

confidenciado por alguns informantes, o aluguel do Grande Auditório consistiu em uma 

aposta arriscada por parte da Filho Único, pois o público de Fachada poderia não ser 

suficiente para lotar um espaço tão grande. A “primeira parte” do concerto esteve a cargo do 

violonista Norberto Lobo, cujo último CD, Fala mansa, constou nas lista de melhores do ano 

de diversos periódicos (Público, Blitz e Time Out Lisboa inclusive) e que, dois dias antes, 

havia feito uma bem-sucedida apresentação solo na Galeria Zé dos Bois. Se não chegou a 

esgotar os ingressos, a relativa lotação da sala, mais a repercussão que o evento teve na 

imprensa diária (LOPES, M., 2011; PIRES, 2011), certamente contribuíram para a 

consolidação da figura de B Fachada como um nome incontornável da nova vaga do pop/rock 

luso, sobretudo se levarmos em conta que, faz pouco menos de dois anos, o trovador fazia 

apresentações de voz-e-violão em espaços exíguos como a Livraria Trama. 

A propósito do êxito de B Fachada, às portas de 2012, que rumo tomaram os 

integrantes das duas companhias discográficas que, no decurso da última meia década, 

pareciam apontar tendências para o pop português no âmbito do reprocessamento das 

tradições musicais lusas articulado a matrizes globais? Como as editoras Flor Caveira e Amor 

Fúria lidaram com o hype criado em torno dos artistas que emergiram de suas fileiras? 
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Após o lançamento do álbum V, em 2010, Tiago Guillul anunciou publicamente em 

seu blog Voz do Deserto
161

 que estaria abandonando sua persona artística a fim de se dedicar 

à família e ao exercício religioso. Sua derradeira performance intitulou-se, muito a propósito, 

“A batalha final de Tiago Guillul”, e ocorreu no Ateneu Comercial de Lisboa (sobre um 

ringue de boxe!) a 30 de junho de 2010. Sem o seu principal mentor, dinamizador e figura 

pública, a Flor Caveira em alguma medida atravessou um período de desagregação ao longo 

de 2011.  

Após o considerável flop comercial do álbum Pequeno almoço continental, sucessor 

do exitoso Magnífico Material Inútil que apresentou os “Strokes de Queluz” ao grande 

público, Os Pontos Negros – talvez os integrantes mais visíveis da gravadora – encerram seu 

contrato com Universal e regressam à Flor Caveira. Considerados por alguns informantes 

como “a” banda do verão de 2010, o Diabo na Cruz encontra-se em recesso, enquanto seu 

mentor Jorge Cruz se dedica a trabalhos solo como o recém-lançado Barra 90 (2011), lançado 

pela Mbari. Samuel Úria, por sua vez, alimenta a expectativa em torno do lançamento de seu 

segundo longa-duração, ao passo que segue explorando o repertório de Nem lhe tocava (2009) 

em concertos de alcance restrito
162

. De João Coração, não se tem notícia. Entretanto, em 

meados de 2011, Tiago (ex-Guillul) Cavaco surpreendeu os entusiastas da Flor Caveira ao 

reativar os Lacraus (banda com a qual se iniciou na música, em finais da década de 1990) e 

lançar o álbum Os Lacraus encaram o lobo, cuja repercussão na imprensa parece 

inversamente proporcional à quantidade de concertos realizados. 

O percurso da Amor Fúria é menos pontuado por sobressaltos, embora no mês de 

novembro de 2011 a notícia do fim da banda Os Golpes tenha causado alguma surpresa junto 

ao público, sobretudo após a comoção causada pelo EP G (2010), cujo single “Vá lá senhora” 

converteu-se num surpreendente sucesso de airplay. Reforçando o continuum genealógico que 

aproximava Os Golpes dos Heróis do Mar, “Vá lá senhora” contava com a participação 

especial de Rui Pregal da Cunha, ex-vocalista do polêmico grupo oitentista, produzindo efeito 

semelhante ao do dueto entre Tiago Guillul e Rui Reininho (do GNR) na faixa 
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 Disponível em: <http://vozdodeserto.blogspot.com/2010_10_01_archive.html>. Acesso em: 26 dez. 2011. O 

post sobre o desligamento de Tiago da Flor Caveira data de 20 de outubro de 2010. 
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 Em comemoração aos “quase doze meses” do canal de vídeos A música portuguesa a gostar dela própria, do 

videomaker Tiago Pereira, foi organizado o evento “Quero ver o Tom Waits num bar d‟alterne do Intendente”, 

que no dia 11 de dezembro de 2011 reuniu onze bandas da “novíssima vaga” na Taberna das Almas, espaço 

multiuso localizado da região dos Anjos (uma das áreas mais degradadas de Lisboa). Constavam do line-up 

nomes como Os Capitães da Areia, dUAS sEMIcOLCHEIAS iNVERTIDAS, Pão (projeto paralelo do pianista 

Tiago Sousa), Samuel Úria, Iconoclasts, dentre outros. Dada a ousadia da proposta (muitas bandas, um único 

palco, pouco tempo para cada banda e um galpão de dois andares), não me parece que os próprios organizadores 

esperassem ter a casa cheia, o que resultou num evento bastante esvaziado.  
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“Nabucodonosor” de V (o EP também disponibilizava uma versão para “Paixão”, sucesso da 

fase new romantic dos Heróis). O ano de 2011 igualmente marca o debut em CD de diversas 

bandas produzidas por Manuel Fúria, líder dos Golpes e mentor da editora, que constavam no 

alinhamento da coletânea Depósito de Inúteis lançado pela Optimus Discos em 2010, como 

Os Capitães da Areia, Os Velhos e O Salto. Identifica-se nestas bandas, contudo, uma relativa 

saturação do modelo estético concebido por Fúria, caracterizado sobretudo pela adoção de 

uma sonoridade próxima a de bandas como Vampire Weekend e na recorrência de 

determinadas marcas de linguagem – “não há canção que não possua em pelo menos um verso 

a palavra „rapariga‟”, pontuou ironicamente um informante.  

A despeito da conjuntura econômica desfavorável, ou talvez justamente em virtude 

dela, o momento parece propício para a consolidação de pequenas gravadoras já com algum 

tempo de estrada (caso da Mbari, que edita B Fachada, e da Meifumado, responsável pelo 

lançamento da banda We Trust, do aclamado single “Time (better not stop)”) ou mesmo para 

o surgimento de novas iniciativas, como a Cafetra Records, lar de conjuntos como Os Passos 

em Volta, Kino Ameba, Éme e Pega Monstro, que a exemplo das conterrâneas Flor Caveira e 

Amor Fúria, gostam de propagar o conceito da gravadora enquanto bando ou “gangue” 

(BONIFÁCIO, 2011). 

Se o verão de 2010 foi do Diabo na Cruz, o de 2011 esteve marcado pelo retorno do 

Linda Martini (com o álbum Casa ocupada), cultuada banda com um pé no hardcore e cuja 

popularidade, pelos idos de 2005, em muito se deveu ao fenômeno MySpace em Portugal, e 

pelo surgimento do PAUS, banda de rock semi-instrumental liderada pelo carismático 

Joaquim Albergaria, ex-Vicious Five, e em cujos concertos identifica-se a forte presença do 

elemento percussivo. Quem também percorreu o trajeto underground-mainstream em 2011, 

com todas as tensões que o discurso comporta, foi a cantora e compositora Márcia, outra 

“cria” da Livraria Trama e da série Optimus Discos que viu as vendagens de seu álbum de 

estreia, Dá, serem turbinadas pelo êxito de um dueto com JP Simões na balada “A pele que há 

em mim” (canção que originalmente constava no EP homônimo a sair pela Optimus). 

Por todos os lados em Lisboa, fala-se de crise, respira-se a crise, vive-se a crise – a 

despeito de um breve clima de euforia despoletado pela inclusão do Fado na lista de 

Patrimônios Imateriais da UNESCO, após uma candidatura cujo processo já vinha se 

arrastando há pelo menos três anos. Dos reclames de supermercados tentando promover o 

consumo natalino às frequentes interrupções do tráfego metroviário (supostamente atribuídas 

ao ímpeto suicida de pessoas que se atiram à linha), percebe-se uma atmosfera algo carregada, 

bem distinta daquele otimismo pós-entrada na UE que atravessava Portugal no início dos anos 
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2000. Compara-se o país com um glutão que, depois de se fartar à mesa da UE, acabou por 

adquirir gordura em vez de músculos. A palavra troika, nomeando o pacote de reformas 

austeras que o novo governo tenciona implementar, popularizou-se de tal maneira que parece 

não haver mais trocadilhos passíveis de serem feitos com a expressão
163

. Há imóveis a venda 

por todo o país, e não pela primeira vez em sua história, Portugal volta a ser um país emissor 

de fluxos migratórios. Diferentemente do camponês beirão ou do aldeão minhoto sem 

qualificação que emigrou para o Brasil nos anos 1950, contudo, o português que emigra hoje 

é, majoritariamente, jovem e portador de diploma universitário (COELHO, A. L., 2011).  

Ao mesmo tempo, sente-se uma efervescência nas ruas, praças e largos sinalizando 

que algo de novo pode vir a ocorrer. Não é que os países precisem de crises para que se 

produza arte, é que sob determinadas condições de temperatura e pressão, a arte acaba 

canalizando certas demandas coletivas e articulando discursos de ampla ressonância política e 

social. Em 2011, o grupo Deolinda, sobre o qual discorri no capítulo 2, assumiu inegável ar de 

protagonismo na arena social lusa ao tornar pública a canção “Parva que sou” durante um 

concerto do álbum Dois selos e um carimbo. A música, espécie de crônica da atual juventude 

portuguesa, sem perspectivas de emprego, ainda presa à casa dos pais e que por isso se vê 

obrigada a adiar diversos sonhos de futuro (“Porque isto está mal e vai continuar,/Já é uma 

sorte eu poder estagiar./Que parva que eu sou!/E fico a pensar,/Que mundo tão parvo/Que 

para ser escravo é preciso estudar”), logo se transformou em um hino daquela que os media 

consagraram como “Geração à Rasca”
164

, e acabou por ampliar a visibilidade do grupo.  

O consenso criado em torno do Deolinda parece semelhante ao que identificou, no 

Projeto Humanos, o marco fundador do que viria a ser o pop luso dos anos 2000, no sentido 

de uma década profundamente marcada pelo reprocessamento de algumas formas musicais 

tradicionais, pela redescoberta de determinadas matrizes e sua posterior reinserção no 

cânone
165

, como se o êxito dos álbuns Canção ao lado e Dois selos e um carimbo 

demonstrasse a viabilidade de um projeto musical e identitário atravessado por dadas marcas 
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 O melhor de todos, até o momento, continua sendo o título do espetáculo de revista ora em cartaz no Teatro 

Maria Vitória, chamado “Ora vira e troika o Passos” – em referência ao novo Primeiro-Ministro, Pedro Passos 

Coelho. 
164

 A expressão “Geração Rasca” foi cunhada em meados da década de 1990, a propósito de alguns protestos 

estudantis contra o aumento no valor das propinas (palavra portuguesa para “mensalidade”) universitárias. 

Também batizou o nome de um álbum do grupo de rap Black Company (1995). Com a retomada dos protestos 

juvenis a propósito da atual crise, a expressão foi devidamente atualizada. “Estar à rasca”, é estar no limite, 

prejudicado, seriamente comprometido, sem saída. Por causa da canção do Deolinda, a Geração à Rasca também 

atende pela alcunha de “Geração Parva”. 
165

 Recentemente, a editora discográfica Drag City, de Chicago, relançou em vinil os seminais álbums Guitarra 

portuguesa (1967) e Movimento perpétuo (1971), de Carlos Paredes. Quando os discos chegaram em Portugal, o 

nome de Paredes tornou-se alvo daquilo que nomeio de “efeito Tom Zé”, ou seja, quando a revaloração 

intramuros de um dado patrimônio musical parece depender de sua legitimação pelo “estrangeiro”. 
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de portugalidade, embora não restrito a elas ou aos seus componentes mais próximos daquilo 

que o senso comum perceberia como sendo a música portuguesa. 

Uma amostra desta pluralidade pode ser tangenciada mediante um olhar sobre o Top 

de Vendas da Associação Fonográfica Portuguesa referente à 50ª semana de 2011. Salvo 

lapso no mapeamento dos tops que efetuei durante o período do estágio PDEE, raras vezes a 

relação de álbuns mais vendidos em Portugal contemplou tantos artistas nacionais, e tudo isto 

a despeito de o contexto de crise supostamente favorecer a adoção de discursos que dêem 

conta de uma retração do mercado fonográfico (para além da combalida sentença do “em 

Portugal não se escuta música portuguesa”, já devidamente problematizada). A listagem 

abarca desde expoentes da canção popular romântica (O mesmo de sempre, Tony Carreira; N. 

1, David Carreira – mais um filho de Tony Carreira a abraçar a carreira artística; Retrato, Rita 

Guerra), passando pelo fado (Fado, Carminho – um sobrevivente dos tops, tendo em vista que 

o álbum é de 2008; Mariza, Mariza), pelo pop/rock (Cai o Carmo e a Trindade, Amor 

Electro; a reedição da discografia completa do Ornatos Violeta; o Ao vivo no Coliseu do 

Deolinda) e por expoentes da Geração dos Trovadores e/ou seus descendentes (o álbum 

conjunto entre o ex-Trovante Luís Represas e João Gil, da Ala dos Namorados; ou ainda o 

fechamento da “Trilogia Marítima” de Fausto, com Em busca das montanhas azuis), 

totalizando aproximadamente 60% de artistas portugueses ou circunscritos ao espaço lusófono 

(o disco ao vivo da brasileira Paula Fernandes também integrava a lista). 

Se os Tops da AFP dão conta das vendagens de uma certa música portuguesa cuja 

comunicação com o grande público tende a ser mais ampla (e que, no âmbito televisivo, 

encontra no programa Top+ da RTP 1 seu principal canal de divulgação), outros espaços 

parecem estar se abrindo no sentido de conferir visibilidade àquela música lusa sobre a qual 

discorri no capítulo 3 e que, lembremos, permanece restrita a circuitos midiáticos de menor 

alcance. Em exibição desde meados de outubro de 2011, o Planeta Música (transmitido pela 

mesma emissora
166

 nas madrugadas de sábado) se anuncia como “um programa de referência 

na televisão portuguesa para todos os amantes de música pop/rock, produzido e apresentado 
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 Após ter visto seu protagonismo reduzido durante as últimas décadas, primeiro em virtude do surgimento da 

SIC e depois graças à ascensão da TVI, o principal canal estatal português voltou a mobilizar a atenção do 

público durante o último ano, muito em virtude da repercussão que o falso reality show O último a sair, criação 

do humorista Bruno Nogueira, desfrutou nas redes sociais. Hiperbolizando não apenas os diversos clichês 

constituintes deste gênero de programa, como também algumas características estereotipadas da identidade 

portuguesa, O último a sair apostou na desconstrução da persona pública do cantor Roberto Leal, que “venceu” 

o programa e atingiu o status de ícone pop em sua terra natal após décadas sendo considerado um “português 

brasileiro” (ESSINGER, 2011). 
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por profissionais da área, divulgando e apresentando, em primeira mão, novos talentos”
167

. 

Sua estrutura remete ao Later with Jools Holland da BBC; cada programa geralmente reúne 

dois artistas, um já consagrado e outro em início de carreira; a plateia aparece disposta ao 

redor de mesas, como se de uma casa de shows se tratasse. O requinte de produção não é 

exatamente algo que salte aos olhos, e no mais das vezes impera uma sensação de que os 

apresentadores não estão lá muito convictos dos seus papéis de mestres de cerimônias 

(embora sejam de fato figuras do mundo da música – no caso, João Vieira do X-Wife e 

Mónica Ferraz, do projeto Mesa), mas a despeito de eventuais lacunas – e do horário ingrato – 

o Planeta Música foi saudado por alguns atores da cena com as quais estive em 2009 e que 

pude rever durante a última visita, como uma janela necessária para que o novo pop/rock luso 

amplie seu espaço de circulação. A edição de 17 de dezembro, por exemplo, contou com as 

participações do onipresente B Fachada e de Sean Riley & the Slowriders, estes últimos 

promovendo o álbum It’s been a long night, o terceiro de sua carreira.  

Há alguns parágrafos acima, mencionei que o atual contexto de crise parece ter 

devolvido a Portugal o papel de pólo emissor de contingentes migracionais, após cerca de 

uma década de meia desfrutando da condição de destino de alguns fluxos. Quando estava na 

iminência de regressar ao Brasil por ocasião do término do PDEE, as longas filas na porta do 

Consulado do Brasil já indicavam que começava a se tornar expressivo o número de 

brasileiros desejosos por retornar. Como não efetuei nenhum mapeamento sistemático em 

relação ao momento atual (quando não por falta de tempo), boa parte das percepções que 

articulo talvez estejam circunstritas ao âmbito das micronarrativas, mas ainda assim me 

parece possível conectar tais histórias ou olhares a processos de ressonância mais ampla. Isto 

posto, por diversas vezes confrontei-me ora com discursos de conterrâneos que manifestavam 

a vontade de deixar o país e aproveitar o clima de euforia que cerca o Brasil, ora com 

portugueses que anunciavam semelhante ímpeto ou identificavam, nos pequenos gestos do 

dia-a-dia, uma considerável diminuição na quantidade de brasileiros desempenhando as 

funções a que costumavam ser associados. A pergunta que decorre de tal constatação, e que 

em alguma medida pode alterar as dinâmicas delineadas pelo capítulo 4 desta tese é: quais os 

desdobramentos, para a “Lisboa mulata”
168

, do reordenamento dos fluxos de sentido que, por 

sua vez, configuravam determinadas práticas de produção e consumo musical em terras lusas? 
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 Disponível em: <http://www.rtp.pt/programas-rtp/index.php?p_id=28042&e_id=&c_id=1&dif=tv>. Acesso 

em: 30 dez. 2011. Até o instante de escritura destas linhas, todos os programas da temporada podem ser 

assistidos em streaming. 
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 Em referência ao nome do quarto álbum do duo instrumental Dead Combo, recém-lançado, no qual Tó Trips 

e Pedro Gonçalves se distanciam do imaginário western-fadista dos trabalhos anteriores e promovem um diálogo 
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No referido capítulo, apontei que se fazia necessário enxergar a questão da música 

brasileira em Portugal para além do tripé telenovelas–carnaval–MPB. Um olhar sobre o 

momento contemporâneo parece reforçar a significância de se investigar os “modos de estar” 

da canção brasileira n‟Além-Mar a partir de atores como os próprios músicos e produtores 

residentes em Portugal (alguns deles por intermédios de editais do Ministério da Cultura), e 

do papel de triangulação/mediação que o Brasil desempenha em relação aos imaginários 

musicais português e dos PALOPs. Uma amostra destas trocas consiste no projeto MPB – 

Música Portuguesa Brasileira, que se autodefine como “uma conversa musical entre 

Portugal, Brasil e Cabo Verde”, que tem no músico franco-brasileiro (e filho de pai 

português) Pierre Aderne um de seus principais articuladores. Durante os meses de novembro 

e dezembro últimos, tertúlias semanais sediadas no foyer do Conservatório Nacional de 

Música de Lisboa aproximaram nomes do pop/rock luso como John Gonçalves (The Gift) e 

Paulo Praça, do fado (Cuca Rosetta), do jazz (Pedro Jóia, Mario Laginha), da MPB (Couple 

Coffee, Mu Carvalho) e dos PALOPs (caso da portuguesa de ascendência caboverdiana Sara 

Tavares, usualmente alocada no escaninho da world music). 

Esta tese nasceu de uma inquietação em torno do desconhecimento da música 

portuguesa no Brasil para além dos formatos consagrados pelo senso comum, que nomeei de 

paradigma fado-folclórico-cançonetista. No primeiro capítulo, identifiquei em certas 

particularidades dos fluxos migratórios que desaguaram no Brasil na primeira metade do 

século passado algumas evidências da hegemonia de determinadas manifestações musicais em 

detrimento de outras. Se o migrante beirão trazia em sua bagagem todo um repertório de 

cantos e danças de cariz rural, e muitas vezes tal como estes repertórios haviam sido 

conformados pelo Estado Novo de Salazar, como desejar que Zeca Afonso se tornasse 

conhecido no Brasil, sobretudo durante a vigência de um regime militar? Contudo, e se por 

diversos momentos destes percurso forcei-me a atenuar o lado “militante” que esta pesquisa 

inegavelmente possui, o regresso a Portugal em tempos de crise me levou a refletir sobre as 

distintas configurações que a presença do imaginário musical luso no Brasil pode vir a 

apresentar caso o perfil de emigrante efetivamente se altere.  

2011 foi um ano em que a presença da cultura lusa na mídia brasileira revelou-se 

expressiva como há muito não se registrava. Há personagens portugueses em duas telenovelas 

no momento em exbição – em uma delas, Fina estampa, o quase protagonismo de um destes 

                                                                                                                                                                                     
com as matrizes africanas da música lusa. A capa do disco apresenta a dupla de costas, olhando Lisboa a partir 

da Margem Sul do Tejo, região que concentra expressivos contingentes migrantes oriundos dos PALOPs e 

Brasil.  
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personagens implicou a inclusão de uma canção de Camané (“Fado sagitário”) na trilha 

sonora da trama. Performances de António Zambujo no Rio de Janeiro tornaram-se 

frequentes, o que contribuiu para lançar algumas luzes sobre as novas vozes (sobretudo 

femininas) do fado (REIS, L., 2011). A propósito da quarta edição do Rock in Rio e da 

apresentação de alguns artistas lusos no Palco Sunset, verificou-se a tentativa (a meu ver 

malograda, muito pelas razões que já discuti no capítulo 3, no tópico sobre os dilemas da 

internacionalização) de consolidação de alguns destes nomes junto ao público brasileiro antes 

e depois do evento: David Fonseca teve seu Between waves lançado por estas paragens 

(DALE, 2011), e tanto ele quanto o The Gift (LICHOTE, 2011) permaneceram por aqui por 

cerca de um mês após o Rock in Rio para alguns concertos pelo país. A apresentação do 

Buraka Som Sistema foi eleita pelo jornal O Globo como um dos melhores shows do ano 

(BURAKA, 2011, p. 3). Foi a performance conjunta dos Titãs e dos Xutos & Pontapés no 

último dia do Festival, contudo, que para mim melhor representou um dos impulsos que 

primeiro norteou esta pesquisa, no sentido de um diálogo efetivamente estabelecido entre o Lá 

e o Cá, a partir do aqui e do agora e durante as efêmeras e barulhentas duas horas de um 

concerto de rock, sem invocações dos “laços históricos e culturais” que unem “duas nações 

irmãs” ou qualquer discurso do gênero.  

É chegada a hora de colocar um ponto final, ou antes efetuar uma pausa longa, neste 

percurso investigativo-existencial que já dura muito mais do que os quatro anos de gestação 

da presente tese. Conforme exposto nas primeiras páginas da introdução, a opção por uma 

abordagem – à primeira vista – panorâmica e fragmentária do tema se justificou pela 

necessidade de construção de um campo em torno do objeto “música portuguesa 

contemporânea”, muito em virtude da (ainda) escassa quantidade de trabalhos inscritos nesta 

temática. Assim sendo, meu maior desejo ao concluir este trajeto é o de que a leitura deste 

material proporcione, para além da descoberta de todo um universo musical riquíssimo e 

merecedor de ser explorado pelo universo acadêmico brasileiro, também a constatação de suas 

inúmeras lacunas e fragilidades. Pois se os vazios que decerto deixei pelo caminho servirem 

de combustível para que novas pesquisas sejam desenvolvidas e novos olhares sejam 

capturados pelo tema, então toda a viagem e todas as canções terão valido a pena.   
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