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Da minha língua vê-se o mar. Da minha etnomusicologia vêem-se vidas em 

português 

 

 

Jorge Castro Ribeiro 
Universidade de Aveiro – jcribeiro@ua.pt 

 

 

Resumo: Nesta conferência apresenta-se uma perspectiva sobre a Etnomusicologia em Portugal nas 

quatro últimas décadas, os seus desafios, instituições e protagonistas. Numa segunda parte é feito um 

enquadramento do trajecto pessoal nessa construção com referências a projectos de pesquisa e ao 

projecto presente – Atlântico Sensível. Finalmente, são lançadas algumas provocações para que juntos, 

neste encontro, imaginemos futuros possíveis para a etnomusicologia. 

Palavras-chave: Etnomusicologia em Portugal. Aprendizagem e pesquisa. Projecto ATLAS Atlântico 

Sensível. 

Title of the Paper in English From my language one can see the sea. From my ethnomusicology one 

can see lives in Portuguese 
 

Abstract: This conference presents a perspective on Ethnomusicology in Portugal in the last four 

decades, its challenges, institutions and protagonists. In a second part, I present a framework of my 

personal journey in this construction with references to research projects and a present project – 

Atlântico Sensitive. Finally, some provocations are launched so that we together, in this meeting, can 

imagine possible futures for ethnomusicology. 

Keywords: Ethnomusicology in Portugal.  Learning and research. ATLAS Atlantic Sensitive. 
 

1. Introdução 

Felicito as Universidades Federal e do Estado do Pará, através do Laboratório de 

Etnomusicologia, pela organização deste importante evento, iniciado em 2014 e agora, em 

2021, já devidamente consolidado. Quero também agradecer o convite para esta conferência da 

VIII Jornada de Etnomusicologia e VI Colóquio Amazónico de Etnomusicologia. É para mim 

uma honra muito grande falar no âmbito destes eventos anuais, sucedendo, neste papel de 

conferencista, a distintos colegas como os professores Julio Mendivil, Samuel Araújo, e Susana 

Sardo, com quem tanto tenho aprendido e que tanto admiro, além dos professores Flávio José 

Gomes de Queiroz e Francisca Helena Marques que têm trazido à partilha o seu saber e 

conhecimento.  

Apesar de nunca ter estado pessoalmente no Pará, conheço um pouco do trabalho dos 

colegas que aí trabalham na área de etnomusicologia, nomeadamente do Professor Paulo Murilo 

Guerreiro que muito aprecio e que conheço de encontros internacionais da nossa área. Na 

preparação desta conferência também consultei os projectos de pesquisa que aqui se estão 

mailto:jcribeiro@ua.pt
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desenvolvendo, alguns sob a coordenação das Professoras Liliam Barros Cohen e Sonia Morais 

Chada, no Laboratório de Etnomusicologia (LabEtno) da Universidade Federal do Pará 

(UFPA), do qual fazem parte o Grupo de Pesquisa Música e Identidade na Amazônia (GPMIA) 

e o Grupo de Estudos sobre Música no Pará (GEMPA), ambos da UFPA, e o Grupo de Estudos 

Musicais da Amazônia (GEMAM), da Universidade do Estado do Pará (UEPA), que achei de 

enorme interesse e qualidade. Ter esta oportunidade de troca de ideias é um privilégio para mim 

que agradeço muito, esperando ir ao encontro das expectativas dos organizadores deste evento. 

Entendo que estes eventos são de grande importância para a formação de novos 

etnomusicólogos, para a partilha da pesquisa, mas também para a afirmação e consolidação das 

próprias instituições que se dedicam ao ensino e à pesquisa. Confesso que tenho muita pena que 

esta conferência não seja presencial, mas bem sabemos todos como a situação sanitária está 

ainda bastante grave a nível internacional por conta da pandemia de COVID 19 e, também por 

alguma dificuldade de agenda e de recursos. 

O desafio temático que me foi feito para esta conferência, Etnomusicologias Locais: 

saberes e fazeres, levou-me a pensar partilhar o meu olhar sobre a situação actual da 

etnomusicologia em Portugal, naturalmente distinto do Brasil, e também do seu percurso 

histórico até ao presente, sobretudo desde a década de 1980. Eu próprio acompanhei a maior 

parte desta história, dos seus sucessos e das suas dificuldades, na perspectiva de um 

etnomusicólogo, inicialmente em formação, depois como pesquisador e, finalmente também 

como professor. Depois, num segundo momento, falarei precisamente sobre o meu percurso, 

tocando levemente em alguns temas de pesquisa que o tempo e as oportunidades me trouxeram, 

numa grande diversidade de assuntos e até de abordagens. E, finalmente, gostaria de fazer uma 

curta reflexão sobre o futuro da nossa área científica. Não que eu seja vidente ou futurólogo, 

mas penso que é importante interrogar permanentemente a nossa disciplina – a etnomusicologia 

que, afinal é tão multidisciplinar... e tão diferenciada nas diferentes geografias onde se 

desenvolve. É importante interrogar os seus objetivos, o seu modo de construção do 

conhecimento, a sua forma de ser comunicada e os seus vários paradigmas epistemológicos, 

instrumentais e societais: as metodologias, as suas grandes linhas teóricas, o seu papel e ação 

como interveniente nas sociedades, e o seu contributo para a liberdade de pensamento e o 

respeito pela diversidade cultural. Entendo a prática da etnomusicologia como uma atividade 

comprometida com os valores humanistas nos quais cresci e me formei intelectualmente, e que 

implicam o respeito pela liberdade, pela justiça, pelos direitos humanos, pelo fomento da paz e 

da democracia. Valores que implicam também uma adesão à crítica pós-colonial e decolonial, 

assim como uma percepção das desigualdades no mundo e à necessidade de actuar para as 
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eliminar. Faço este retrato a partir da minha condição e experiência de português, vivendo em 

Portugal, mas assumindo a língua como um factor importantíssimo de conexão entre diversas 

culturas e um modo de ver o mundo. O filósofo, professor, ensaísta, filólogo, poeta (entre outros 

ofícios) Agostinho da Silva (n. 1906 - m. 1994) que viveu grande parte da sua vida entre 

Portugal e o Brasil, defendeu em conferências e textos (por exemplo, SILVA 2000), que a 

língua portuguesa, nas suas múltiplas expressões pelo mundo fora, traduz uma forma especial 

de ver e de conceber o mundo e a relação com os outros. De facto, esta língua – tal como o 

espanhol - tem a capacidade de distinguir as formas “ser” e “estar”, o que as outras línguas 

europeias não conseguem fazer. Esta dualidade permite ao falante de português, conceber 

distinguir exactamente “quem é” e “onde está” sem confundindo mental e linguisticamente as 

duas situações que, como sabemos, para nós são diferentes entre si. 

Partindo da temática Etnomusicologias Locais: saberes e fazeres decidi dar a esta 

conferência o título: Da minha língua vê-se o mar. Da minha etnomusicologia vêem-se vidas 

em português. É provavelmente estranho, este título, e certamente que precisa de alguma 

explicação. A primeira frase, “Da minha língua vê-se o mar” é um excerto do texto «A Voz do 

Mar», lido pelo escritor português Vergílio FERREIRA, em 1991, na cerimónia em que lhe foi 

atribuído o Prémio Europália (Bruxelas). Era um discurso de afirmação da língua portuguesa 

como reflexo da cultura atlântica e marítima que marca a história de Portugal, por singularidade 

e oposição aos outros países da Europa. 

O orgulho não é um exclusivo dos grandes países, porque ele não tem que ver 

com a extensão de um território, mas com a extensão da alma que o preencheu. 

(...) A alma do meu país teve o tamanho do mundo. Uma língua é o lugar 

donde se vê o mundo e de ser nela pensamento e sensibilidade. Da minha 

língua vê-se o mar. Na minha língua ouve-se o seu rumor como na de outros 

se ouvirá o da floresta ou o silêncio do deserto. Por isso a voz do mar foi em 

nós a da nossa inquietação. Assim o apelo que vinha dele foi o apelo que ia de 

nós. E foi nessa consubstanciação que um novo espírito se formou, como foi 

outro o espírito da Europa inteira na reconversão total das suas evidências 

(FERREIRA, 1999: 83-84). 

A segunda parte do sub-título, “Da minha etnomusicologia vêem-se vidas em 

português” creio que se entenderá bem pelas coisas de que vou falar. É justo, porém, declarar 

o empréstimo que fiz da expressão “vidas em português” de um documentário fantástico, de 

2004, dirigido por Victor Lopes, sobre a língua portuguesa cujo título é Língua: vidas em 

português. Na verdade, é porque entendo que a música desempenha um papel na vida das 

pessoas e pode ser um lugar de conciliação, que também a etnomusicologia, para mim, 
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desempenha um papel a favor do conhecimento, da compreensão mútua e do entendimento das 

sociedades. 

 

2. A moderna etnomusicologia em Portugal 

No presente a pesquisa académica na área da etnomusicologia em Portugal é 

maioritariamente desenvolvida no âmbito das atividades do Instituto de Etnomusicologia: 

Centro de Estudos em Música e Dança (INET–md), por agregar praticamente todos os 

investigadores ligados à academia nesta área. Uma instituição fundada pela Professora Doutora 

Salwa Castelo Branco, em 1995, na Universidade Nova de Lisboa, e que – como veremos - ao 

longo do tempo foi alargando a sua abrangência da etnomusicologia a outros campos de estudo 

académico da música e da dança. No presente o INET-md agrega cerca de 298 membros em 

quatro pólos, em três cidades: Universidade Nova de Lisboa e Faculdade de Motricidade 

Humana (Lisboa), Universidade de Aveiro e Politécnico do Porto. Além de estar implantada ao 

nível do sistema universitário nacional e internacional de ensino e investigação científica, a 

etnomusicologia, através do INET-md dialoga com as pessoas e instituições locais ligadas à 

música e à dança, e tem intensas relações a nível internacional que se verificam na circulação 

bidirecional de pesquisadores, estudantes, professores e artistas.  

O principal objectivo do INET-md é o desenvolvimento da investigação e da 

criação nos domínios da música e da dança, em colaboração com diversos 

interlocutores e instituições. A sua acção centra-se nas seguintes vertentes: a) 

Desenvolvimento de pesquisa transdisciplinar sobre música e dança, 

utilizando as perspectivas actuais da Etnomusicologia, da Musicologia 

Histórica, dos Estudos Culturais, dos Estudos de Música Popular, dos Estudos 

em Dança, da Educação Musical, da Teoria e Análise Musical, dos Estudos 

em Performance, da Acústica Musical, Estudos de Som e da Investigação 

Artística; b) Estabelecimento de parcerias colaborativas com grupos e 

comunidades locais, artistas, decisores políticos e instituições nacionais e 

internacionais, no sentido de uma construção democrática e decolonial do 

conhecimento, com objectivos de responsabilidade social; c) Promoção da 

investigação que fomente as relações entre países e regiões com ligações 

históricas com Portugal, abordando questões relacionadas com passados 

coloniais e contextos pós-coloniais; d) Desenvolvimento da investigação 

artística no âmbito da criação e performance em música e dança; e) 

Consolidação da pesquisa em produção e percepção sonoras assente em 

princípios da Física e da Psicoacústicas; f) Promoção da investigação e da 

construção de arquivos audiovisuais enquanto um bem comum para a 

sociedade. (INET-MD 2021) 

No presente a etnomusicologia em Portugal está integrada em redes internacionais de 

pesquisa e ensino. E embora, na minha opinião, não se possa dizer que todas as 
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etnomusicologias respondam aos mesmos desafios das sociedades e das academias, há uma 

base de concepção académica da etnomusicologia feita em Portugal, sintonizada com as 

práticas mais comuns a nível internacional, nomeadamente com as do Brasil (que tanto nos tem 

ajudado a pensar a forma como fazemos esta ciência), mas também com os Estados Unidos da 

América e com os outros países europeus. Dois aspectos importantes desta moderna prática 

científica, que constituem um novo paradigma para a etnomusicologia, relacionam-se com a 

interpretação crítica da presença da música e da dança nos seus contextos culturais e, por outro 

lado, com uma participação mais efectiva do conhecimento etnomusicológico na vida das 

comunidades e das sociedades contemporâneas. 

 O percurso da moderna etnomusicologia em Portugal iniciou-se ainda antes da criação 

do INET-md em 1995:  

(...) a etnomusicologia foi institucionalizada em 1980, no Departamento de 

Ciências Musicais da UNL, inicialmente no âmbito da Licenciatura em 

Ciências Musicais (= bacharelado) e, a partir de 1990 constituindo uma área 

de especialização aos níveis de mestrado e doutoramento. (CASTELO 

BRANCO 2010 p. 419) 

Depois, em 1995, deu-se a criação do Instituto, inicialmente designado apenas por INET 

(Instituto de Etnomusicologia), com o objectivo de realizar investigação multidisciplinar sobre 

música a partir da perspectiva da Etnomusicologia. Em 2007, todavia, alargou as suas áreas de 

investigação tendo incorporado dois novos polos sediados na Universidade de Aveiro e 

na Universidade de Lisboa, aos quais se juntou, em 2015, um polo do Instituto Politécnico do 

Porto. Com esta nova configuração interinstitucional, o INET adquiriu também uma nova 

designação: Instituto de Etnomusicologia – Centro de Estudos em Música e Dança (INET-md). 

 
Imagem 1: Logótipo do INET-MD, da autoria de Álvaro Sousa. 
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Muito antes de 1980 já se fazia, tal como noutros países, pesquisa sobre música a partir 

de um paradigma descritivo, documentalista e com vista à preservação das práticas e 

conhecimentos. Tal como refere Salwa Castelo Branco, ao elencar antecedentes históricos no 

que respeita à investigação / pesquisa:  

a moderna etnomusicologia configurou-se inicialmente a partir de diversas 

abordagens ao estudo de práticas musicais extra-europeias e de tradições 

musicais europeias de matriz rural que se desenvolveram dentro e fora da 

academia. Na verdade, o interesse pelo conhecimento das culturas expressivas 

em espaços dominados por poderes coloniais europeus remonta aos primeiros 

contactos dos exploradores, missionários e colonos portugueses, entre outros, 

com os povos dos continentes africano, americano e asiático (...). Do mesmo 

modo, colonizadores e estudiosos de outros países europeus (missionários, 

antropólogos e musicólogos, e.o.) também se dedicaram ao estudo das práticas 

expressivas sobretudo em África, no Médio Oriente e na Ásia. Apesar do 

quadro colonial e da perspectiva evolucionista que enformaram tais estudos a 

partir de finais do séc. XIX, e durante as primeiras décadas do século XX, os 

registos produzidos (etnografias, transcrições musicais, gravações sonoras, 

etc.), despertaram interesse pela riqueza e diversidade das práticas expressivas 

fora da Europa. (CASTELO BRANCO 2010 p. 419) 

Como é sabido o termo etnomusicologia foi proposto em 1950, pelo investigador 

holandês Jaap Kunst para substituir a designação de “musicologia comparada” que era 

anteriormente usada para designar o estudo das músicas não eruditas e que, segundo aquele 

autor privilegiava o método comparativo em relação a outros parâmetros de estudo da música. 

Assim, ao longo da segunda metade do século passado a etnomusicologia passou a privilegiar 

o trabalho de campo, ou trabalho de terreno, enquanto metodologia intensiva tal como vinha 

realizando a antropologia cultural e tal como Alan Merriam propôs no seu livro The 

Anthropology of Music, de 1964. No presente, contudo, esta designação de “etnomusicologia” 

também apresenta alguma controvérsia e não parece adequar-se aos alargamentos do campo de 

estudo da disciplina como as músicas populares urbanas e outros tipos de música, habitualmente 

associadas à economia ou mercantilização da cultura – como a música de cinema ou mesmo a 

chamada música erudita, entre outras. Não obstante, as diferenças e dificuldades que a tradução 

em várias línguas levanta aos conceitos, a palavra “etnomusicologia” apesar das críticas segue, 

operacional, para designar os modernos paradigmas de investigação sobre música, actuais e 

históricos. E cabe aqui um exemplo muito claro sobre como no domínio do estudo da música 

como cultura a tradução em diferentes línguas apresenta enormes desafios e ambiguidades. 

O grande etnomusicólogo inglês John Blacking mostrou-nos num livro magnífico de 

1974, How Musical is Man? que a música é uma condição inerente à existência humana e à sua 

dimensão social.  E porquê? Porque a música é organizada pela sociedade, também ajuda a 
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organizá-la e, por seu turno, o som musical é organizado e organiza a humanidade. John 

Blacking desconstruiu na arena do debate académico algumas questões sobre a pretensa 

superioridade da música escrita mostrando como a literacia e outros aspectos de ordem política, 

apesar de poderem gerar estruturas musicais mais extensas, acabam por não expressar 

diferenças de constituição de sentido, de associação ou diferenças nos padrões de interação 

entre os humanos. Nesse sentido a interrogação dualista (e, no presente, até quase fora de moda) 

sobre as origens biológicas ou sociais da música que Blacking colocou em How Musical is 

Man? pode continuar a ajudar-nos a pensar, a imaginar, a entender e a conceber os papéis da 

musicalidade individual, da música na educação e, em geral, do papel da música nas sociedades 

e sociabilidades contemporâneas. O seu livro apresenta no título uma inquietação complexa, 

formulada de um modo que ilustra bem a dificuldade de as palavras descreverem, por vezes, 

assuntos ligados à música ou ao pensamento musical. A tradução do livro para outras línguas 

evidenciou logo no título a ambiguidade da inquietação sobre a dimensão musical do homo 

sapiens sapiens. Em espanhol e em francês o título ficou bastante diferente... “Hay musica en 

el hombre?” (literalmente, em português: “Há música no homem?”) e “Le sens musical” 

(literalmente, em português: “O sentido musical”) mostrando como um mesmo tema que toca 

diferentes visões intelectuais e profundas questões sobre música dá origem, através dos 

tradutores, a diferentes formulações verbais para a mesma inquietação.  

 

    
Imagem 2: Três capas do livro How Musical is Man? de John Blaking. Original em inglês e 

traduções em francês e espanhol. 
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E é em premissas de tipo relativizador, baseadas em parte no pensamento de John 

Blacking, que a moderna etnomusicologia, incluindo em Portugal e no Brasil, se tem construído 

como ciência, interessando-se genericamente pela “música como cultura”, independentemente 

do seu enquadramento social, do seu recorte estilístico, técnico ou estético. Uma ciência que 

leva o interesse pela música muito além dos rótulos correntes da gíria oral (sejam em que língua 

forem), tantas vezes aplicados de forma redutora, preconceituosa ou ambígua (como, por 

exemplo, “músicas do mundo”, “música folclórica”, “tradicional”, “popular”, “erudita”, entre 

outras) que, ao pretender delimitar as práticas musicais a categorias muito vastas, esquece as 

suas especificidades e o seu papel como ingredientes na multifacetada definição cultural das 

comunidades. Na minha opinião este tipo de categorização não contribui para um olhar despido 

de preconceitos e para uma justa consideração do valor e da independência das diferentes 

práticas musicais. 

A atividade de pesquisa no domínio da etnomusicologia em Portugal, até a década de 

1980, enquadrava-se no que Jeff Titton (TITON, 1997 p. 91) designa por “folclore musical”. 

Esta designação, apesar de ter vários sentidos na língua portuguesa, constitui, basicamente, uma 

abordagem que teve em Portugal, uma tradição desde o século XIX do património musical rural 

do país, visto como uma “essência” da identidade da nação, e cujo estudo, documentação e 

preservação constituíam um desígnio contra a ameaça da “modernidade” e dos seus 

mecanismos de renovação dos modos de vida, das práticas culturais em geral, e da música em 

particular. Essa via de estudo da música, teve importantes e diversos cultores – músicos, 

etnógrafos, folcloristas e outros estudiosos das representações folclóricas institucionais e 

formais – com ampla produção de textualização, registo sonoro, análise, comparação e 

utilização em novas composições dos repertórios tradicionais colectados no universo rural 

português. Não obstante, a partir da década de 1980 esse paradigma de estudo da música – ainda 

que não extinto - viria a ser gradualmente substituído por uma abordagem da moderna 

etnomusicologia com um campo de estudo muito mais vasto (abrangendo muitos outros tipos 

de música, para além das tradições musicais rurais, como por exemplo o jazz, a música popular 

urbana, o fado, a música de entretenimento, entre outras), com a integração de novas 

metodologias, novos enquadramentos teóricos e questionamentos sobre o papel da música no 

quotidiano e, sobretudo, um intenso diálogo internacional com investigadores e instituições de 

outros países. De resto, as designações títulos dos grupos de investigação do INET-md dão 

claramente conta da diversidade de interesses sobre a música: a) Etnomusicologia e Estudos em 

Música Popular; b) Estudos em Dança; c) Estudos Históricos e Culturais em Música; d) 
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Criação, Performance e Investigação Artística; e) Educação e Música na Comunidade; f) 

Acústica Musical e Estudos de Sons. 

 

3. Percurso pessoal na etnomusicologia 

Passando agora ao meu improvável percurso de aprendizagem e investigação 

etnomusicológica, ele começou precisamente na Universidade Nova de Lisboa, para onde fui 

estudar Ciências Musicais, em 1986. Embora actualmente a oferta universitária em música em 

Portugal seja vasta, e presente em várias cidades, incluindo licenciaturas, mestrados e 

doutoramentos em música – performance, musicologia, etnomusicologia, composição, direção 

(regência), ciências musicais e outras áreas afins - naquela época este era o único curso 

universitário de música no país. A minha intenção era, nesse momento inicial de estudos 

universitários em ciências musicais (ou musicologia), complementar a formação que estava a 

concluir, em composição, flauta e piano no Conservatório. Todavia à medida que ia avançando 

nos quatro anos da licenciatura – ainda que gostasse imenso das áreas da musicologia – a 

etnomusicologia aproximava-se mais da minha experiência de ouvinte, e também como 

instrumentista em vários domínios musicais. A possibilidade de frequentar na mesma faculdade 

de disciplinas de antropologia e história fizeram com que viesse a entender cada vez mais a 

metodologia etnomusicológica como a mais adequada para abordar o estudo da música em 

geral, e dos meus interesses em particular, nomeadamente as práticas musicais populares 

urbanas associadas ao entretenimento, o jazz e as práticas conhecidas por “tradições musicais” 

do mundo rural português.  

Tive, ao longo dessa formação, a possibilidade de aprofundar conhecimentos e 

experimentar a pesquisa no terreno, junto de comunidades, de grupos, de músicos e dos seus 

públicos. Logo após o final da licenciatura duas grandes oportunidades se me apresentaram: a) 

participar num projecto multidisciplinar que pretendia estudar a música das comunidades 

migrantes na região de Lisboa (a que se chamava nessa altura, “minorias étnicas”), e outra, b) 

escrever e apresentar um programa de rádio, semanal, sobre o que chamávamos então “música 

do mundo”. Chamei-lhe Terras e tradições e este trabalho (que ainda tinha a vantagem de ser 

pago) foi uma grande oportunidade para aprofundar o conhecimento sobre a discografia e 

tradições musicais de todas as partes do globo. Em ambos os casos eu estava perante novas 

necessidades sociais, nesse Portugal de 1991, relacionadas com o objeto de estudo da 

etnomusicologia, uma área então claramente crescente. No que concerne à minha participação 



 

  

39 

no projecto multidisciplinar de pesquisa sobre as “minorias étnicas”, como fui o último a entrar 

na equipa, cada um dos outros colegas já havia escolhido uma das “comunidades” para estudar: 

os brasileiros, os ucranianos, os ciganos, os goeses, os timorenses, os angolanos, todos já 

estavam escolhidos... faltava alguém apenas para os cabo-verdianos... não foi, portanto, minha 

escolha, mas foi uma escolha para a vida. Por falta de financiamento esse projecto acabou por 

não avançar. Porém eu já havia estabelecido contactos com a comunidade na região de Lisboa, 

já tinha começado a aprender a língua crioula de cabo-verde com um colega de faculdade, já 

conhecia várias pessoas e tinha feito refeições em casa de cabo-verdianos, já tinha assistido a 

concertos de música cabo-verdiana, já conhecia vários músicos, já tinha explorado a discografia 

e a bibliografia, em suma, já me tinha apaixonado pelo assunto e acabei por aproveitar esse 

conhecimento para o tema de uma dissertação que, na verdade, não terminei nessa altura. A 

minha orientadora de então, a Professora Salwa Castelo Branco, incentivou-me a fazer a 

primeira viagem de estudos ao arquipélago atlântico de Cabo Verde e passei esse verão de 1992, 

cheio de entusiasmo, nas ilhas a fazer trabalho de campo. 

 

 
 Imagem 3: Mapa de localização do arquipélago de Cabo Verde no Oceano Atlântico 
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Devo dizer que nunca mais me separei deste tema – a música de Cabo Verde e a 

imigração dos cabo-verdianos – tendo regressado a Cabo Verde diversas vezes e continuando 

a encontrar-me com os cabo-verdianos imigrados em Portugal, além de ter tido contatos com 

grupos musicais de cabo-verdianos em Paris. Nestes contatos fiz conhecimentos e amigos, 

muitas vezes participei nas suas vidas, sobretudo das mulheres do grupo de batuque Finka-Pé 

(Amadora, Portugal) e das suas famílias, estabelecendo laços pessoais de afecto e admiração. 

Sobre estes assuntos, como etnomusicólogo, ao longo do tempo produzi um CD com 

gravações etnográficas (RIBEIRO 1998, Cabo Verde: Dez Granzin di Tera, TRADISOM) 

apresentei e comentei muitos concertos ao vivo, escrevi diversos artigos e comunicações. 

Centrei-me por vezes nos papeis de reivindicação, evasão e resistência da performance musical, 

mas também nas tensões sociais subjacentes a várias práticas musicais dos imigrantes cabo-

verdianos, a música como ingrediente de conciliação e negociação social, além de bastante 

análise musical e semiológica de letras cantadas. A minha tese de doutoramento – Inquietação, 

memória e afirmação no batuque: música e dança cabo-verdiana em Portugal (RIBEIRO 

2012) – tratou, claro, também deste tema e o trabalho de campo desenvolveu-se entre 2007 e 

2009 na região de Lisboa, junto de muitas pessoas que, em alguns casos, conheço desde a 

década de 1990. 

 

 
Imagem 4: Alguns elementos do grupo de batuque cabo-verdiano Finka-Pé, 

da Associação Moinho da Juventude, sediada no Bairro Alto da Cova da 

Moura, Amadora. Portugal. Foto do autor. 

 

Ainda durante a década de 1990, entre os anos de 1994 e 1997, desenvolvi paralelamente 

trabalho de campo, intermitentemente, no arquipélago da Madeira, uma região insular 

portuguesa, integrado numa equipa multidisciplinar com a Professora Salwa Castelo Branco, o 

antropólogo Jorge Torres e o músico madeirense Rui Camacho. Documentámos 
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extensivamente as práticas musicais antigas e contemporâneas associadas aos repertórios 

considerados tradicionais, ligados à vida rural local, observando as suas formulações 

tradicionais, muitas vezes através de pessoas com muita idade, mas também seus processos de 

reconfiguração em novos contextos, quer urbanos, quer rurais, ditados pelas transformações na 

estrutura social local, com um significativo abandono da atividade agrícola. Novamente as 

histórias, as vidas e as sensibilidades das pessoas com que contactámos eram exemplos fortes 

de generosidade e conhecimento que, para mim, sempre constituíram lições de vida. 

 

 
Imagem 5: Capa de CD com gravações etnográficas 

realizadas no arquipélago da Madeira. 

 

Outra experiência de diferença cultural e enriquecimento foi a primeira visita ao Brasil, 

em 1999, ao Rio Grande do Sul, na companhia do músico português Artur Fernandes, onde 

desenvolvemos trabalho de campo com entrevistas e documentação sonora de tocadores de 

acordeão diatónico ou “gaita-ponto” como é mais conhecido, alguns mais jovens e outros mais 

velhos. Tratava-se de um projecto designado “Triangulação da concertina” da autoria do meu 

companheiro de jornada, com quem também haveria de trabalhar mais tarde em Cabo Verde, e 

que procurava estabelecer nexos musicais, técnicos e artísticos entre as tradições desse 

instrumento em Portugal, em Cabo Verde e no Rio Grande do Sul, no Brasil. Não obstante, 

lembro que muitas das entrevistas que fizemos, além de gravações, procuravam 

esclarecimentos, pela minha parte, dos enquadramentos contextuais culturais e sociais daquela 

música e das pessoas que a faziam, que eram de enorme variedade social e intelectual. Guardo 

dessa visita uma grata recordação de belíssima música, grandes conversas e enorme 
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generosidade dos nossos interlocutores, tanto colegas da UFRGS, como dos elementos da cena 

musical do Estado do Rio Grande do Sul, ligados à gaita-ponto. Tem sido um grande prazer 

observar, por exemplo, o projecto de reanimação que o músico Renato Borghetti tem logrado 

no desenvolvimento do instrumento que toca. 

 Entre 2014 e 2017 estive envolvido em outro projecto que testemunha um salto na 

metodologia da etnomusicologia em Portugal: Skopeofonia. Desenvolvido a partir de uma 

parceria entre a Universidade de Aveiro, a Associação Cultural Moinho da Juventude 

(Amadora, Portugal) e o grupo Musicultura (Rio de Janeiro, Brasil), este, como sabemos, 

idealizado pelo querido amigo professor Samuel Araújo. O Skopeofonia estudou através de 

uma perspetiva etnomusicológica,  

(…) as práticas musicais do bairro da Cova da Moura (Kova M) através de 

metodologias participativas e colaborativas. Incorporou investigadores da 

Universidade, em diferentes áreas de conhecimento, e investigadores 

residentes no Bairro (Kova M), que colaboraram ativamente na construção de 

um arquivo de memória centrado na música. O desenvolvimento deste projeto 

constituiu uma experiência singular no quadro da investigação em 

Etnomusicologia em Portugal, oferecendo possibilidades inovadoras no 

domínio metodológico em especial na aplicação de práticas de investigação 

partilhada. Constitui, eventualmente, uma outra forma de olhar o trabalho 

sobre música e as consequências que podem advir do diálogo que se estabelece 

entre a academia e os espaços não académicos visados pelos projetos de 

pesquisa. (SKOPEOFONIA 2021) 

 

 
Imagem 6: Alguns elementos da equipa de pesquisa do projecto Skopeofonia: Jorge C 

Ribeiro; Celso Lopes; Rui Oliveira; Ana Flávia Miguel; Ricardo Cabral. 

 

Finalmente gostaria de mencionar um pouco sobre o mais recente projecto que tenho 

em mãos: Atlântico Sensível – Atlas – Memória e mediação das práticas e dos instrumentos 

musicais na circulação entre comunidades interligadas.  
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Imagem 7: Logótipo do projecto Atlântico Sensível. Autor: Álvaro Sousa. 

 

Este projecto propõe-se estudar e resgatar diferentes cosmovisões e relações sociais 

proporcionadas por práticas musicais, seus agentes e instrumentos (com enfoque nos 

cordofones) que circularam e circulam no corredor atlântico entre Portugal e o Brasil, com 

passagem nos arquipélagos da Madeira, Açores e Cabo Verde. Sustenta-se na hipótese segundo 

a qual certas relações de criação, fruição e trabalho com a música - marcadas pela partilha de 

repertórios disseminados a partir de Portugal - proporcionaram a construção de universos 

sensíveis, singulares e autónomos, que definem diferentes modos de ver o mundo. 

 

 
Imagem 7: Grupo informal de músicos – Nuno Dias (rabeca 

chuleira), Napoleão Ribeiro (viola amarantina), Francisco 

Caldas (viola braguesa) e não identificado (cavaquinho) 

durante as Jornadas da Viola Braguesa, Braga. Portugal. Mar 

2019. 

O projeto junta investigadores de diferentes áreas disciplinares - música, 

etnomusicologia, história, antropologia, sociologia, tecnologias digitais - com o objetivo 

comum de produzir e promover conhecimentos sobre sons e memórias que se inscrevem na 

vida social transnacional. Mobiliza práticas de investigação partilhada e desdobra-se em frentes 

de trabalho interativas e complementares conducentes (1) à produção e edição de narrativas 

sobre música e memória, mediante investigação partilhada com grupos, indivíduos e 
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comunidades cuja herança patrimonial é entendida numa relação histórica com Portugal; (2) ao 

mapeamento de práticas e instrumentos musicais junto de comunidades lusófonas; (3) à 

pesquisa com acervos sonoros de arquivo e pesquisa etnográfica com músicos e outros 

participantes da produção cultural, em perspectivas local e translocal, sincrónica e diacrónica; 

(4) à realização de análise etnomusicológica e historiográfica sobre o papel dos músicos e dos 

instrumentos de cordas na construção de relações simbólicas e materiais entre práticas musicais 

vinculadas a Portugal, Brasil e outros territórios do corredor atlântico.   

 

4. Cordofones num Atlântico Sensível 

A pandemia veio colocar enormes entraves ao desenvolvimento de trabalho de campo 

deste projecto que teve o privilégio de ter como colaborador em Portugal durante quase três 

anos, o músico e pesquisador brasileiro Ivan Vilela, compositor, tocador de viola e professor 

de viola brasileira na Universidade de São Paulo. Este projecto que ainda está em curso, mas 

colectou mais de 150 entrevistas, além de concertos, ensaios, encontros, entre outros, e mapeou 

construtores e músicos, tem-nos dado, contudo, já algumas conclusões muito interessantes. 

No universo lusófono, nomeadamente em algumas regiões do Brasil, nos arquipélagos 

atlânticos de Cabo Verde, Madeira e Açores, bem como em outros casos em Portugal 

continental, percebemos, por exemplo, que as performances de diferentes géneros musicais se 

apoiam em instrumentos específicos que lhes conferem valor simbólico e conotações sociais 

dicotómicas históricas ou de contemporaneidade, rurais ou urbanas, africanas, brasileiras ou 

europeias, por exemplo. No caso dos cordofones estes aspectos, combinados com a música que 

tocam, autonomizam-se, proporcionando aos instrumentos musicais aquilo que o 

etnomusicólogo Eliot Bates (2006) inspirado por Appadurai (1986) designa por uma forma de 

“vida social”. 

 Alguns instrumentos acumulam prestígio e procura comercial – como são os casos de 

cordofones no Brasil estudados por Ivan Vilela e outros colegas, em Cabo Verde por mim 

próprio e pelo antropólogo Dario Ranocchiari, na ilha da Madeira e noutros territórios que o 

projecto Atlântico Sensível tem abordado - ao passo que outros são recuperados pela sua 

antiguidade e ligação simbólica ao passado - como é o caso de algumas violas regionais em 

Portugal - e outros ainda experimentam abandonos – como o violino e a viola de dez cordas em 

Cabo Verde. 

 

As ligações culturais entre comunidades interconectadas que têm uma base lusófona 

numa perspectiva histórica tal como são vistas no contexto do projecto Atlântico Sensível, são 
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uma questão frutífera e importante. Estes objetos de estudo refletem políticas de poder colonial, 

racial e social em diferentes comunidades no corredor entre Portugal e Brasil e são de grande 

importância para a compreensão dos contextos culturais contemporâneos. 

(...) Enquanto locais de construção de significados, os instrumentos musicais 

são personificações de crenças e sistemas de valores baseados na cultura, um 

legado artístico e científico, uma parte da economia política sintonizada ou 

resultante de uma série de ideias, por conceitos associados e competências 

práticas: são uma maneira pela qual a identidade cultural e social (um sentido 

de si próprio em relação aos outros, dando sentido ao lugar de alguém na 

ordem das coisas) é construída e mantida. (DAWE 2003) 

O estudo destes processos, ainda que fortemente afectado pela pandemia permitiu 

compreender, que os processos de circulação de conhecimentos associados aos instrumentos 

musicais, à música e aos músicos permanece como um barómetro privilegiado das dinâmicas 

culturais, das tensões políticas e das intersubjectividades que cada comunidade desta rede 

interligada pela língua, estabelece sobre si mesma e sobre as outras comunidades, as suas 

músicas, instrumentos e conhecimentos musicais. Esperamos continuar a aprofundar estes 

assuntos e plasmar as conclusões deste projecto em publicações internacionais. 

 

5. E o futuro da etnomusicologia? 

Para terminar, aqui ficam algumas interrogações sobre o futuro da nossa disciplina que 

resultam de conversas com o etnomusicólogo Ramón Pelinski, falecido em 2015, e de outras 

reflexões. Como vimos a história relativamente curta da Etnomusicologia, apresentou-nos 

apenas uma grande mudança de paradigma que foi a transição da musicologia comparativa para 

a antropologia da música, após a década de 1950. Apesar das críticas ao nome da disciplina, - 

como diz Ramón Pelinski - sobre a sua origem colonial e a sua legitimidade em tempos 

poscoloniais – ela continuou intocada e crescente até à década de 1990. Houve já na transição 

do século propostas para a sua dissolução na musicologia, e esta disciplina deveria abrir-se dos 

pontos de vista cultural e intelectual, para albergar todos os temas musicais, sem limites 

históricos, geográficos ou estilísticos (GREVES: Die Musikforschung, 2002). Todavia essa 

proposta, apesar da “modernidade líquida” e da globalização, até ao presente não parece ter 

deixado de ser uma utopia... 

 Um editorial da revista Trans, editada em Espanha e com colaborações em português, 

espanhol e inglês convida-nos a pensar o futuro:  

Quando daqui a poucos anos olharmos para trás e conseguirmos analisar as 

mudanças culturais que estão ocorrendo no início do milénio, provavelmente 
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perceberemos que uma das grandes transformações tem a ver com a forma de 

tratar e apresentar o conhecimento. Se por gerações foi a universidade que 

reivindicou o monopólio do conhecimento, ou pelo menos o poder de validá-

lo, nesta época as instituições académicas sofrem a erosão daquela antiga 

centralidade. (ETNO, nº2, 2010)  

 Parece ser, por isso, no diálogo da academia com a sociedade, com as pessoas, que cada 

vez mais se pode aprofundar o conhecimento etnomusicológico. E a pergunta que ocorre, é: 

quais os saberes e fazeres que a(s) etnomusicologia(s) terão daqui a alguns anos? E como é que 

cada um de nós se posiciona nesse futuro que ainda não chegou? 

 Tal como referi mais atrás: entendo que a etnomusicologia deve desenvolver acções de 

intervenção nas sociedades a partir do conhecimento sobre a presença da música, e deve ser um 

contributo para a liberdade de pensamento e para o respeito pela diversidade cultural. A prática 

da etnomusicologia, na minha opinião, deve ser uma atividade de pesquisa sobre música 

comprometida com os valores humanistas que implicam o respeito pela liberdade, pela justiça, 

pelos direitos humanos, pelo fomento da paz e da democracia. Que implicam também uma 

adesão à crítica pós-colonial e decolonial assim como uma percepção das desigualdades no 

mundo e à necessidade de actuar para as eliminar. 

 No meu caso, embora não saiba responder à pergunta “quais os saberes e fazeres que 

a(s) etnomusicologia(s) terão daqui a alguns anos?”, saberei apenas que o meu percurso tem 

sido uma etnomusicologia com preciosas vidas humanas e, sobretudo, vidas que pensam o 

mundo a partir da língua portuguesa... 
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