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Resumo 

O Canto de intervenção é reconhecido como um género de música que, pela sua 

génese, para além de revelar características de carácter estético, esconde, no seu âmago, 

a alma de um povo em luta, por uma constante melhoria, quer social, quer cultural. 

Como tal, devemos destacar a força incitadora e, simultaneamente, mobilizadora que o 

canto de intervenção pode exercer sobre as pessoas e, neste caso específico, sobre os 

alunos. Por outra via, evidencie-se o seu carácter didáctico, tal é a sua importância no 

âmbito da afirmação cultural como reforço dos princípios da cidadania.  

O estudo da aplicação do canto de intervenção em sala de aula, insere-se na 

perspectiva pragmática de fornecer aos colegas professores mais uma estratégia que, 

pensamos ser um potencial recurso para ajudar a escola a assumir-se como um elemento 

gerador de uma mudança sólida da sociedade. A sala de aula é um espaço que terá de se 

renovar, para poder acompanhar a natural evolução da sociedade a vários níveis: 

político, económico, social e cultural. No período em que vivemos, torna-se crucial que 

os professores recorram, sem preconceitos, a estratégias que motivem os alunos, de 

forma a atingir melhores performances, numa adaptação a uma sociedade cada vez mais 

audiovisual e, simultaneamente, a revelar sinais inquietantes de alheamento e de 

indiferença face aos valores da cidadania. Nesta perspectiva, apresentamos uma 

estratégia que se adequa ao princípio da renovação do espaço – sala de aula, recorrendo 

a uma marca identitária da nossa cultura. 

Com o objectivo de confirmar ou infirmar as investigações realizadas, revelamos 

os resultados e a análise de um estudo de caso que executámos em duas turmas de 11º 

ano de escolaridade, sendo uma designada de turma controlo e outra de turma 

experimental. Após realização inicial de um teste diagnóstico, foram ministradas aulas à 

turma experimental recorrendo à estratégia pedagógico-didáctica da poesia musicada de 

intervenção. Ao longo de várias aulas, verificámos que a aplicação de tal recurso obteve 

resultados estimulantes, comprovando a eficácia da estratégia, ora implementada. Daqui 

resultaram reflexões que nos orientam no sentido de encararmos a poesia musicada de 

intervenção como um recurso fundamental para a melhoria da aprendizagem e 

consequente obtenção de uma melhoria substancial de resultados. 
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ABSTRACT 

 

 

Protest Songs are recognised as a music genre, which, from its origin, apart revealing 

aesthetical characteristics, keeps in its core the soul of a people fighting for a constant social and 

cultural change. Thus, we must stress the mobilizing strength that protest songs can have on 

gathering people and, in this particular case, on students. Moreover, we must point out its 

didactic role due to the importance it has on cultural level as well as being a reinforcement of 

citizenship principles. 

The study of protest songs application in the classroom has the purpose of supplying 

fellow teachers one more strategy that we consider to be a potential resource to help school 

teaching to assume itself as a generating element of society solid change. Classroom is a place 

that needs renovation in order to keep up with natural society evolution on several levels: 

political, economical, social and cultural. Nowadays, it is crucial that teachers can use, without 

any kind of hesitation, strategies that can motivate students, with the clear aim of getting better 

performances in adapting to a society which is more and more audiovisual and, simultaneously, 

revealing dangerous signs of indifference towards citizenship values. On this perspective, we 

present a strategy which aims the renovation of the place – classroom -, using an identifying 

mark of our culture. 

With the objective of ratifying or invalidating our research, we reveal the result and 

analysis of a case study composed by two 11th form classes, being one of them considered 

“control” and the other one “experimental”. After a first step which consisted in a diagnosis test, 

the second class attended lessons in which protest songs were used. After some time we could 

verify the effectiveness of such a strategy, allowing us to conclude that this resource makes a 

better learning process possible and a subsequent increase of school results. 
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 Introdução 

  

A Escola não poderá estar alheia à emergência da sociedade de informação, sob 

pena de se tornar ultrapassada pela explosão de informação e de conhecimentos 

veiculados pelos “Mass-media”e pela vasta e complexa rede da Internet. A escola terá 

de fazer um esforço para corresponder às novas solicitações de uma sociedade moderna 

que promove, de uma forma evidente, a linguagem audiovisual. Nesta perspectiva, 

torna-se urgente a modernização tecnológica das escolas para poder satisfazer uma 

sociedade cada vez mais exigente, mais crítica, mas também mais necessitada de 

valores. 

A sala de aula, como espaço privilegiado para a reflexão e para o debate, deverá, 

sem preconceitos e com espírito de abertura, fomentar novas soluções para um ensino 

pró-activo, não só direccionado para a vertente formativa mas também para a 

educacional. 

Destaquemos as marcas sociais, culturais, éticas, filosóficas e linguísticas que 

emanam da abordagem da poesia musicada de intervenção em sala de aula. É nosso 

propósito a exploração de tais vertentes. Para tal, dividimos este trabalho em quatro 

partes essenciais, designadamente, a parte teórica que apresenta a poesia musicada de 

intervenção em países considerados marcantes na América Latina e também em dois 

países europeus: França e Espanha; o segundo capítulo aborda o canto de Intervenção 

em Portugal com as respectivas contextualizações: política e musical; a terceira parte 

integra a Arte da Poesia Musicada no Ensino e finalmente é apresentada a parte prática, 

na qual revelamos um Estudo de Caso.   

No item sobre a América Latina valorizaremos o carácter simbólico dos países 

onde o canto de intervenção adquiriu primordial relevância na consciencialização dos 

cidadãos que se defrontaram com governos repressivos, ditatoriais. 

No item relativo à Europa atribuímos especial destaque a vários cantautores 

representativos de França. Quanto à Espanha, exploraremos, a nível do canto de 

intervenção, duas das mais desenvolvidas e históricas províncias: Galiza e Catalunha. 

Quanto ao segundo capítulo, contextualizaremos a poesia musicada de 

intervenção, seguindo-se uma análise das composições publicadas por parte dos cinco 
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“cantautores” que mais se notabilizaram em Portugal, desde o início da década de 60 até 

Abril de 1974,nomeadamente, José Afonso, Adriano Correia de Oliveira, José Mário 

Branco, Luís Cília e Sérgio Godinho. 

O capítulo III, de teor pedagógico-didáctico, visa integrar a poesia de 

intervenção enquanto arte, nos diversos conteúdos programáticos do 11º ano do Ensino 

Secundário. Nos itens seguintes, exploraremos a noção de Arte presente tanto na Poesia 

como na Música de Intervenção, destacando as mais-valias que estas duas artes 

transportam para a sala de aula. Para além da natureza de efeito estético, o canto de 

intervenção alberga no seu âmago a alma de um povo que aspira por uma constante 

evolução social e cultural. São ainda exploradas características que permitem à poesia 

musicada de intervenção assumir-se como uma estratégia pedagógico-didáctica 

fundamental para a sala de aula: tanto pela sua intertextualidade como pela sua 

interdisciplinaridade. 

No último capítulo, apresentaremos a análise dos poemas musicados explorados 

em espaço de ensino-aprendizagem, bem como definiremos a metodologia aplicada 

segundo a amostra e os objectivos . Finalmente, são analisados os resultados com 

auxílio de gráficos e tabelas bem como apresentadas as devidas conclusões. 

O item final conclui todo o trabalho, reiterando os factos mais evidentes, para 

além da apresentação de recomendações.  

    

Objectivos 

 Dado o facto de pensarmos que a poesia musicada de intervenção pode constituir-se 

como uma estratégia crucial para aplicação em sala de aula, propomo-nos atingir os 

seguintes objectivos: 

-Reconhecer a poesia musicada de intervenção como elemento preponderante na 

integração intercultural dos alunos. 

-Diagnosticar a qualidade da estratégia pedagógica-didáctica de utilização da poesia 

musicada de intervenção em sala de aula. 
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-Reconhecer as potencialidades dos poemas musicados de intervenção no contexto 

histórico-cultural português. 

-Aferir do grau de satisfação dos alunos perante a aplicabilidade dos poemas musicados 

de intervenção em sala de aula. 

- Salientar aspectos musicais, poéticos e culturais presentes nos variados poemas 

musicados de intervenção. 

-Divulgar junto dos colegas professores as vantagens da aplicabilidade da poesia de 

intervenção em sala de aula. 

 

Motivações do Estudo  

A nossa motivação surgiu da necessidade profissional de contribuir para que a 

sala de aula seja um espaço cada vez mais aprazível, oferecendo condições mais 

vantajosas que estimulem o aluno a uma melhor formação e consequente rendimento 

escolar. 

A escolha pelas composições poéticas musicadas de cariz político-social, 

devidamente seleccionadas, procurou despertar e incentivar o aluno a descobrir a sua 

identidade. Este género de composições poéticas é gerador de reflexões acerca da 

evolução dos povos, das diversas gerações, dos diferentes movimentos sociais, dos 

vários conflitos que preparam os alunos para uma consciencialização dos valores da 

cidadania. 

 E é por isso que, nesta perspectiva, o aluno passou a ser considerado como 

elemento activo de uma sociedade herdeira de um património cultural que urge, por um 

lado, preservar, por outro, enriquecer com novas e naturais aspirações.     

Foi nossa pretensão desmistificar a ideia de que a música está, única e 

exclusivamente, vocacionada para o lazer. Desejámos alertar os professores para a 

importância que a música (neste caso entenda-se poesia musicada) pode desempenhar 

na evolução integral do aluno – para além do desenvolvimento cultural, artístico, 

psicológico, psico-motor e o afectivo.  
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Este trabalho pretende contribuir, na sua modéstia, para que a escola implemente 

novas medidas que enriqueçam o leque de estratégias pedagógicas e didácticas do 

Sistema Educativo. Daí as sugestões de abordagem que irão ser apresentadas, aquando 

da aplicação dos poemas musicados em sala de aula. Reveste-se, este trabalho, por esse 

facto, de uma desejada componente pragmática. Só desta forma, a escola poderá 

modernizar-se e responder às solicitações externas, recuperando o estatuto de referência 

histórica, filosófica, em suma, cultural de uma sociedade em busca de uma renovação 

cimentada na sua identidade. 

  

 

1-O Canto de Intervenção   

 

1.1 – Conceitos de Canto de Intervenção 

 

Num país onde não existia direito de reunião e liberdade de associação, a canção promovendo o 

convívio, desenvolvia a consciência crítica dos trabalhadores, mobilizando-os para as formas de 

luta que estavam ao seu alcance. Letria (1975:15)  

O canto caracteriza-se por um momento artístico de comunicação e expressão. 

Cantar é uma maneira própria de exprimir sentimentos, de anunciar sensações, de 

libertar tensões, de contestar ideias, de defender causas. O canto pode exprimir 

sofrimento ou alegria, resignação ou inconformismo, receio ou coragem.1 

 Se cantar para uns não passa de uma actividade de lazer – o ouvinte menos 

atento desvaloriza a canção a ponto de a considerar um elemento de produção artística 

com pouco valor, socialmente anódino, mero adorno de diversão – para outros, o canto 

reveste-se de uma importância social e política que pode ajudar, através de uma 

consciencialização crítica, a transformar sociedades, denunciando situações que urge 
                                                           
1 A denominação “canção política” ou “canto de intervenção” exprime, à primeira vista, uma relação de sinonímia. 
Contudo, porque o termo canção política abarca um leque mais alargado de temas musicais que integram a música 
ligeira, parece-nos mais apropriado utilizar o segundo termo pela sua especificidade, à semelhança de Eduardo 
Barroso na sua obra “Canto de intervenção” (2007) e ainda de Letria em “Cantos de Revolução” (1975), ambos 
referenciados na bibliografia. Contudo, haverá autores que não estabelecem essa distinção e continuam a denominar 
canção de intervenção em vez de canto de intervenção.      
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corrigir. Nesta perspectiva, o canto de intervenção pode tornar-se num elemento activo 

no combate social, no confronto ideológico revelando frontalmente disparidades, 

injustiças apelando a uma intervenção e participação na elaboração da 

consciencialização crítica das sociedades. Apelidadas também de canções de protesto, 

de resistência ou ainda de réplica como José Afonso, ao seu estilo moderado mas eficaz, 

gostava de argumentar 2    

Se a canção de protesto pretende directa e concretamente atingir uma dada estrutura político-

social num dado momento histórico com referência a factos, indivíduos e lugares, então eu não 

sou um cantor de protesto. De resto, as minhas canções são predominantemente líricas. Mas elas 

pretendem opor-se (quer as Líricas, quer as intencionais) a padrões de vida, gostos e predilecções 

vigentes entre nós. São a minha contrapartida, a minha «revanche». Chamemos-lhes canções de 

réplica. Reproduzem um meio, mas colaboram (ou pretendem colaborar) na sua reconstituição. 

Se, neste sentido, eu próprio as não considerasse uma forma de protesto não me sentiria 

justificado como cantor pela simples razão de não me sentir justificado como homem. 

O canto de intervenção teve as suas origens numa realidade contestada, 

estigmatizada pela pobreza, pela miséria, pela injustiça social, pela repressão política 

que imperavam – e que urgia denunciar. O canto - através da música e dos textos 

poéticos - pretendia provocar a consciência das pessoas e abrir, simultaneamente, novos 

caminhos para uma mudança que propiciasse substanciais melhorias nas condições de 

vida das pessoas. De uma forma, “sui generis”, José Afonso, justificando a razão das 

suas baladas,3 por oposição ao fado e ao “nacional cançonetismo”, argumentava4:    

Havia uma sociedade de indivíduos que viviam economicamente depauperados: barbeiros, 

merceeiros, profissões dependentes do estudante. Recordo-me que as criadas viviam num estado 

de fome permanente nas férias grandes e começavam a comer quando os estudantes 

regressavam. A visão poético-estudantil em que eu me considerava um herói de capa e batina, 

um cavaleiro andante, desapareceu ou foi desaparecendo com o tempo e à medida que fui 

                                                           

2 - Entrevista a José Armando Carvalho, in «Comércio do Funchal», 1/6/70.Internet.Disponível em 
http://www:aja. pt  /eudizia.htm(consultado em 15 de Agosto de 2010) 

3
 -José Afonso apelidou de baladas as suas composições musicais para estabelecer a diferença para com o 

fado. Como refere “designei as minhas primeiras canções por baladas não por que soubesse exactamente 
o significado deste termo, mas para as distinguir do fado de Coimbra(…) que atingira o uma fase de 
saturação..In “a entrevista das entrevistas”-5 anos depois cantar Zeca Afonso ,DN Magazine 1992-16 de 
Fevereiro p.9.   
4 -In “Renovação do fado de Coimbra”. Disponível em http://www.citi.pt/cultura/musica/musicos/ 
José Afonso/renovacao.html (consultado em 16 de Agosto de 2010) 
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vivendo numa situação económica extremamente difícil com os meus dois filhos no Beco da 

Carqueja. 

Pela importância primacial que José Afonso teve no panorama artístico nacional, 

estas palavras terão estado na origem da nova tendência musical, na nova maneira de 

encarar a música como um recurso subtil e eficaz para a transformação da sociedade 

portuguesa da época. É na sequência desta perspectiva que ele próprio adianta o 

conceito da nova expressão cultural:  

A canção de intervenção implica um envolvimento, com identificação crescente do 

próprio cantor com aquilo que se está a passar nas diversas lutas, por mais heterogéneas que 

sejam, nas quais ele, de certo modo, intervém, não apenas ao nível da canção. A sua 

identificação com essa luta compromete-o como homem político.5  

Segundo Lopes-Graça (1973:249), «A canção de intervenção» é o conceito mais genérico 

utilizado para denominar um dos campos da música popular portuguesa caracterizado pela utilização de 

«poesia e música de acção» associado a um período específico da História de Portugal centrado na 

Revolução de Abril de 1974 (…) a que pode viver verdadeiramente e agir a fundo sobre a sensibilidade, 

estimulando à acção.    

A este tipo de canção também se denominou «canção de protesto», «canção de 

resistência», «canto livre» ou «canção de esquerda». 

1.2 – O Canto como Instrumento de Intervenção Social. 

 Bertolt Brecht, apud Barata-Moura (1977:29), “considera a canção uma forma 

de expressão directa e mobilizadora enquanto instrumento capaz de elevar a consciência 

crítica das massas”. Segundo Letria (1981:25)  

 José Barata Moura em “Estética da Canção Política”considera que a canção política é apenas 

um ingrediente da luta de classes ao nível da ideologia. A sua razão de ser, bem como a sua fonte 

primeira de inspiração e as condições materiais que a possibilitam, não se encontram na 

deliberação de algum génio inventor, bem ou mal tratado pela Fortuna. Residem sim em 

condições objectivas e numa movimentação social mais ampla ao serviço da qual a canção se 

encontra como uma das formas de sua expressão ideológica. 

Nesta perspectiva, a dimensão política da canção advém da sua capacidade de 

revelar o quotidiano, as já apontadas contradições sociais, os problemas, as expectativas 

                                                           
5
 -Côrte-real, Maria José (1996), Sons de Abril: estilos e movimentos de intervenção político-cultural na 

Revolução de 1974.In Revista Portuguesa de Musicologia.Lisboa 
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das populações, sobretudo as mais injustiçadas, as que vivem com mais dificuldades 

quer financeiras, quer sociais, quer políticas. Segundo Moura (1977:53), 

 A canção é política sob o ponto de vista da função social que desempenha (…) não apenas ela 

fornece uma mensagem teórica de conteúdo, riqueza e densidade variáveis como também 

contribui para a organização concreta do viver, tal como, no fundo, à sua maneira, os diferentes 

modos de manifestação da produção ideológica o fazem também. 

 Não podemos esquecer, contudo, que a música pode desempenhar outras 

funções dependentes dos seus responsáveis e dos objectivos a atingir. Como argumenta 

Moura (1977:55), 

Uma dose “respeitável”de música ligeira de consumo que o imperialismo (e seus sublocatários 

europeus) eficazmente exporta desempenha um poderoso papel político nos ideais que difunde, 

nas formas de convívio que patrocina e divulga, nas perspectivas existenciais que entaipa ou que 

coloridamente pinta à sua maneira em ordem a delas retirar os efeitos enganadores pretendidos. 

Neste ponto de vista, a música é usada para justificar e conservar a ideologia 

“burguesa” propiciando a criação e a difusão de ilusões alicerçadas em aparências da 

realidade. É, graças a tal complexidade, que a canção vai desempenhando, 

paulatinamente, a função que lhe compete. Quer como forma de consagração e reforço 

da ideologia dominante e do regime de exploração que, nas circunstâncias em que 

vivemos, a sustenta quer, como elemento de uma ideologia, de sinal e fundamentos 

contrários, o canto torna-se um ponto de passagem obrigatório para a constituição e 

fortalecimento de uma consciência de classe esclarecida que acompanhe e enforme as 

transformações da estrutura. Como argumenta Barata-Moura (1977:73), 

 A canção resultante de um produto cultural, revela na sua génese, na sua energia, na 

sua significação, os condicionalismos que limitam a existência humana. Poder-se-á concluir que 

“ o carácter político da canção anda, no fundo, intimamente ligado ao carácter político do viver, 

que alguns apostam teimosamente em esquecer e que outros, deliberadamente, procuram 

silenciar”. 

Ainda segundo Barata-Moura (1977:87), 

É deste conflito latente que nasce a canção política, veículo nem sempre consciente de ideologia, 

elemento da organização prática do viver, espelho, promotor e propagador de ideais que irão 

contribuir para a formação, reforço ou acerto de padrões reais ou racionalizados de conduta.  
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Não podemos aceitar que as canções têm todas a mesma importância política. 

Elas diferenciam-se tanto pelo seu conteúdo como pela intenção com que se 

apresentam, como ainda pelo enquadramento social. No entanto, elas devem ser 

consideradas políticas pelos três factores apresentados de uma forma cumulativa. A 

título de exemplo, e de uma forma abstracta, podemos referir que há canções que apenas 

pelo conteúdo dificilmente podem ser classificadas como políticas, contudo, é o seu  o 

enquadramento social em que surgem que  revela a sua natural ambição. No tempo da 

ditadura portuguesa de 1926 a 1974, por motivos persecutórios e repressivos, a aparente 

candura dos poemas escamoteavam uma mensagem alegórica sarcasticamente política. 

Temos, entre muitos outros, o exemplo de “A Formiga no Carreiro” de José  

Barata-Moura:  

A formiga no carreiro/Vinha em sentido contrário 

Caiu ao Tejo/Ao pé dum septuagenário 

Lerpou, trepou às tábuas/Que flutuavam nas águas 

E de cima duma delas/Virou-se pró formigueiro 

Mudem de rumo/Já lá vem outro carreiro (…)6 

Barata-Moura (1977:93), a este propósito, considera  

(…) que a canção de intervenção quanto ao seu conteúdo, apresenta pois, em geral um texto 

onde as incidências de ordem económica, política e social se manifestam de um modo flagrante. 

Mais: elas aparecem aí não apenas expostas ou indicadas mas também perspectivadas. A canção 

política nunca é neutra, como nenhuma canção o é; simplesmente, a canção política tem 

consciência disso.  

 

A leitura do real partindo da canção de intervenção é caracterizada por um traço 

programático de perspectivação, isto é, tanto a escolha do tema como do conteúdo 

visam a procura de inteligibilidade do real. Esta é a fonte de inspiração por excelência, 

porquanto, é nela que tudo se vai modificando, transformando, metamorfoseando e por 

fim, clarificando. Neste sentido, a politização da canção opera-se através da ligação ao 

quotidiano com todas as suas contradições e tensões internas.  

                                                           
6
 -Para destacar a visualização dos poemas musicados, optámos por utilizar o itálico.  
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Uma canção será boa ou má se, independentemente da sua ligação ao real, tiver 

qualidade estética e autonomia como trabalho artístico. A canção assume-se como 

elemento que contribui para a criação de uma consciência crítica da população para o 

apuramento do seu gosto estético congregar esforços por quem pretende atingir 

objectivos partilhados. 

O facto de a canção ser reduzida em termos de tempo (normalmente pela sua 

estrutura não se prolonga por mais de três minutos), implica que seja considerada como 

um instrumento de intervenção limitado. Até ao aparecimento massivo da rádio e da 

televisão, a canção circunscrevia-se a círculos restritos da população. Contudo, a partir 

da década de sessenta do século XX, a canção passou a ser considerada o elemento 

cultural de massas mais universal, mais forte e mais incómodo, sobretudo para a classe 

política dominante. O poder instituído temia a força da canção política que se 

apresentava deliberadamente interveniente. Concomitantemente, o outro tipo de canção 

pertencente a uma linha comercial, massificadora, encontrava-se ao serviço da classe 

dominante. Esta, utiliza o tipo de canção – “cançoneta sentimental”- para alienar largas 

faixas da população, criando padrões artificiais de gosto, forjando, desta feita, 

necessidades julgadas imprescindíveis através de pseudo-problemas. Urgia, por isso, 

alterar a mentalidade e os valores que este género de canção disseminava. Este modelo 

de consciência obstaculizava qualquer transformação social profunda a qual, só poderia 

ser conseguida através de uma canção que se assumisse como colaborante na luta de 

classes, desmascarasse o poder instituído, denunciasse as más práticas políticas, agitasse  

as consciências e finalmente participasse no esclarecimento e mobilização da 

população. É, acreditando, que a música de intervenção exerce uma influência acrescida 

nas pessoas que Letria (1981:30) defende o seguinte:  

É corrente dizer-se que a canção não está apta a fazer revoluções, mas será importante que se 

acrescente que apesar das suas limitações intrínsecas, pode, desde que articulada com a luta de 

massas, contribuir para uma transformação qualitativa da sociedade.  

A canção política já não aparece como espaço para preencher um mero lapso de tempo, 

alguns minutos de audição. A este propósito adianta Barata-Moura (1977:75) que, 

(…) no que diz respeito à intenção, a canção política apresenta-se como deliberadamente 

interveniente. Ela não se limita a saber que intervém na realidade social ou a ter consciência do 

seu modo específico de actuação; procura intervir e assumir neste contexto a sua condição de 
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intervenção (...) apresenta-se com uma intenção clara de retomar e elaborar problemas 

fundamentais do viver dos homens. 

Neste ponto de vista, ela visa retomar e problematizar situações que se 

relacionam com a realidade concreta da existência dos homens. Como forma de 

desmistificação de ideologia burguesa dominante, a canção política não se pode coibir 

de partilhar três características fundamentais: o seu carácter breve, a sua mediania, 

evitando excessos quer em termos morais, quer estéticos e a sua facilidade de 

memorização. Se, por um lado, a canção revela a sua efemeridade, por outro, é-lhe 

reconhecido o seu papel fundamental na mobilização, na diversão, no apelo ou no 

esclarecimento de aspectos correlacionados com as suas preocupações, com as suas 

motivações. 

 As suas naturais limitações – desenvolvimento de temas ou motivos, realizar 

grandes explanações, privilegiar o pormenor, tecer profundas análises - contrapõem-se 

com a facilidade de memorização graças às simetrias anafóricas, aos paralelismos 

musicais, bem como aos elementos caracterizadores de linha melódica e rítmica. 

Destaque-se ainda a sua fácil acessibilidade bem como sociabilidade e, 

finalmente, a mais-valia da mobilidade. Qualquer cantor com uma viola pode actuar 

sem grandes condições em qualquer situação, incluindo as imprevisíveis. 

Segundo Letria (1981:35), 

(…) o canto político é marcado pelo modo como ele assume o colectivo em detrimento do 

individual, como o nós suplanta o eu, como a perspectiva do futuro se sobrepõe à memória mais 

ou menos vincada do passado, como o compromisso imediato anula a distanciação ou a 

neutralidade. Na canção política não há, não pode haver neutralidade porque a neutralidade é a 

negação do grau de participação e envolvimento que à partida constitui o seu principal elemento 

definidor. Eminentemente comunicativa e evidenciando uma forte vocação social, a canção 

constitui um dos espaços de criação artística onde melhor se articulam a diversão e a reflexão. É 

nesta perspectiva que é vulgar afirmar-se que uma canção bem elaborada quer a nível musical 

quer a nível de letra poderá ser mais eficaz que dez comícios.  

 

Também Joe Hill, citado por Letria (1981:37), em carta escrita na prisão, resume a 

importância do papel social e político da canção: 
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Um panfleto por muito bom que seja nunca se lê mais do que uma vez, mas uma canção aprende-

se de memória e repete-se muitas vezes. Defendo que se alguém consegue meter uns quantos 

dados claros e cheios de sentido comum numa canção, e revesti-los de humor para que não 

resultem demasiado aborrecidos, conseguirá chegar um grande número de operários que não têm 

os conhecimentos suficientes, ou são demasiados indiferentes para ler um panfleto ou um 

editorial sobre ciência económica. 

Desde a década de 1960, ficou comprovada esta ideia tanto temida pelas forças 

repressivas sentidas nos países onde não se vive em pleno ambiente democrático. 

Torna-se óbvio que as revoluções não se fazem com canções na perspectiva de 

serem estas as causas das primeiras. Contudo, temos de ter presente a importância das 

palavras, dos poemas, das canções nas disputas ideológicas que apoiam tanto as 

revoluções como as lutas de classes. As canções, pela sua energia, pela consciência que 

conseguem transparecer, indicam horizontes, consolidando-os.  

Segundo Barata-Moura (1977:138), 

Trata-se de uma acção que não pode deixar de ser encarada dialecticamente, já que não é apenas 

das cabeças de quem pensa, escreve ou canta que estas produções ideológicas saem. Elas 

mergulham as suas raízes no viver quotidiano dos homens e das mulheres ao serviço de quem 

procuram estar. É da sua vivência, da sua auscultação, da sua compreensão, da participação de 

uma luta que é comum, que podem recolher, enquanto elaboração da consciência que são, a 

força, a justiça, a razão de ser, de que se encontram animadas.  

 

O ano de 1960 marca o início de uma década de afirmação, em que a canção 

política se assume como um forte instrumento de intervenção social.Com efeito, os 

jovens saídos das Universidades consideram a canção como uma arma, uma forma 

eficaz de denunciar os problemas sociais: é a década da Revolução Cubana, do Maio de 

68 em França, da Guerra do Vietname, das nossas Guerras Coloniais, germens 

essenciais para o desenvolvimento da canção em vários países que, pela sua 

importância, passaremos a destacar.    
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2-O Canto de Intervenção na América Latina 

  2.1.-O Canto de intervenção em Cuba 

Foi o movimento da “Trova Nueva”que, aproveitando o património cultural da 

ilha, se constituiu como alavanca essencial para o processo protagonizado por Fidel 

Castro, em Janeiro de 1959. 

A origem deste Movimento da Canção de Intervenção, ao invés de outras 

revoluções, surgiu em simultâneo com o processo revolucionário após a queda do 

ditador Fulgêncio Baptista. Suportado em larga escala pela juventude, este movimento, 

partindo da poesia e das tradições populares, imprime de tal maneira novas vias 

estéticas e formas de implantação que se tornou uma referência para a evolução de 

movimentos de canção política em vários países do mundo. 

Este movimento deve o seu aparecimento a um recital na “Casa das Américas 

“em 19 de Fevereiro de 1968, cujos intervenientes foram Noel Nicola, Sílvio Rodrigues 

e Pablo Milanês.  

Na base da “trova”, em termos de influência musical, encontram-se as romanzas 

espanholas e trabalhos de Formaris e Céspedes. Seguiram-se Alberto Villalon, Sindo 

Garay e Manuel Corona.  

Ao longo de algumas décadas a trova foi evoluindo, quer em termos musicais 

quer poéticos ao sofrer influência de géneros de música denominados de “ son, 

”criolla”e “coros de clave”,  através dos seus ritmos e harmonias. Por outro lado, os 

imigrantes espanhóis e italianos imprimiram também cunhos de influência musical dos 

seus países. Fruto da influência do Bolero e do Jazz, a trova tradicional tornou-se, ao 

longo dos anos, um género musical tipicamente cubano, chegando, inclusive, a 

influenciar a canção romântica. Foi por essa razão que surgiu o termo “cancion de filin” 

proveniente da palavra inglesa “feeling”-sentimento. Muito contribuiu a viola para o 

surgimento das diferentes sonoridades que enriqueceram o novo movimento musical. 

Esta partilha de influências, coadjuvada com textos poéticos renovados permitiu uma 

evolução em termos de notoriedade e consequente afirmação da “trova nueva”. Os anos 

sessenta marcaram uma renovação estética relativamente à citada trova. Segundo Letria 

(1981:43), 
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Tereza Gonzalez Abreu, da Prensa Latina, considera num artigo sobre a canção cubana que a 

canção “Mis 22 Anos”, de Pablo Milanes, composta em 1965, é um importante ponto de ruptura 

até na medida em que apresenta já, em termos estéticos, as características fundamentais do que 

viria a ser a “Trova Nueva”de Sílvio Rodriguez, Noel Nicola, Sara Gonzalez e Vicente Feliu, 

entre outros. 

A revolução, pelo seu carácter cultural, propiciou encontros para debater o 

futuro da música cubana. Destes encontros, resultou, por um lado, um maior 

envolvimento dos jovens e, por outro, o apoio dos responsáveis pela tutela cultural às 

estruturas que facultassem um profícuo trabalho de pesquisa. 

Sob a direcção do compositor Leo Brower, os cantores Noel Nicola, Silvio 

Rodriguez, Pablo Milanes e Sara Gonzalez elaboraram trabalhos baseados na influência 

popular de géneros tradicionais nomeadamente no “son” na “guaracha”, na “guajira”e 

no “danzon”. Estas influências garantiram o êxito de tais pesquisas, junto da população. 

A renovada “Trova Nueva ” resulta da comunhão da música tradicional com a busca 

contínua de novas incursões em sonoridades e criações diferentes dos novos cantores. 

Lázaro Garcia e Augusto Blanca distinguem-se como dois responsáveis desta nova vaga 

criadora. 

O movimento, devido à sua importância a nível cultural, dissemina-se pela ilha 

e, em 1972 é institucionalizado, atingindo, ao nível ideológico e artístico, muitos jovens 

como compositores, autores, intérpretes e executantes. Como refere Letria (1981:44), 

(…) o mundo sonoro dos trovadores está aberto a tudo quanto possa interessar a um criador de 

qualquer latitude. É essa “abertura”, essa capacidade de assimilar criticamente outros materiais e 

influências, reformulando-os à medida da nova linguagem que estão a construir, que faz da 

“Trova Nueva”um fenómeno musical e poético de novo tipo. 

 

A “Trova Nueva” encontra-se ao dispor das tarefas da revolução, 

simultaneamente como instrumento de opinião e de formação de consciência crítica 

individual e colectiva. A música é perspectivada como arte criadora do homem que visa 

a construção de uma nova sociedade – neste contexto, a de um Homem Novo Socialista 

destruindo a decrépita sociedade. 



20 
 

Nesta perspectiva de inovação estético-cultural, há espaço para musicar poemas 

de Pablo Neruda, César Vallejo, Nicolas Guollen, inclusive do turco Nazim Hikmet, o 

que permitiu a criação de novos recursos projectando a luta de um povo em patamares 

culturalmente reconhecidos. Os espectáculos musicais de Pablo Milanes, Sara Gonzalez, 

Noel Nicola, em vários países, comprovam o dinamismo que esta vertente artística 

desempenhou na divulgação da consciência ideológica de um país. 

    2.1- O Canto de Intervenção no Chile 

O canto de intervenção no Chile teve o seu embrião em Violeta Parra que, 

baseando-se na vida mineira e camponesa dos seus concidadãos, cantou e recriou a 

música popular. Nasceu em 1917, no Sul do Chile, no seio de um ambiente 

naturalmente campestre. Importunada com a vida dura e injusta dos trabalhadores, 

compôs canções representativas da luta de trabalhadores. Os seus temas abordam 

problemas concretos das dificuldades sentidas no dia-a-dia: 

” Ontem, buscando trabalho /bati a uma porta de ferro/e como se eu fosse um cão/olharam-me de alto a 

baixo/com promessas sem sentido /cem vezes me mandaram lá voltar/como se lhes desse gosto/ verem-me 

mendigar /muito caro me fazem pagar /o pão que me pertence “ op.cit.Letria (1981:77).  

A sua canção mais conhecida a nível internacional -Gratias a la vita - é o célebre hino à 

existência humana, tantas vezes desprezada pela ditadura de direita de Augusto 

Pinochet: 

(…) agradeço à vida que já me deu tanto/deu-me o riso e deu-me o pranto, /e assim eu distingo 

com quebranto /os dois materiais que formam o meu canto /e o vosso canto que é o mesmo canto 

/e o canto de todo, que é o meu próprio canto.7 

 

Violeta Parra ficou conhecida como a primeira cantora a utilizar instrumentos 

tradicionais dos Índios, sobretudo dos quechuas, dos aymaras dos charangos, dos 

cuatro e dos bombos. Obteve prémios e participações em festivais de diversos países do 

mundo, tais como a Polónia, a Ex-União Soviética e a França. Foi neste último onde 

estabeleceu residência. Após ter gravado discos como: “la Cueca”, “La Tonada” e 

                                                           
7 A tradução é nossa. Este tema foi, mais tarde, interpretado e amplamente divulgado pela cantora 

americana de música “folk” Joan Baez. 



21 
 

“Compositiones de Violeta Parra” realizou com as suas duas filhas Angel e Isabel uma 

longa digressão pela Europa. 8A sua actividade não se cingiu à arte musical. A sua veia 

artística alargou-se ainda às artes da cerâmica, da pintura e da escultura, razão pela qual 

foi convidada pelo Museu de Louvre a apresentar uma exposição sua. Este privilégio foi 

concedido, pela primeira vez, a um artista da América Latina. Em 1965 Violeta Parra, o 

maior nome da cultura popular chilena editou um livro de poesia denominado “Poesia 

Popular dos Andes”. A sua paixão e consequente espírito de luta sentidos pelo Chile 

eram repetidamente evocados, segundo refere a sua filha Isabel no Boletim “Música” da 

“Casa das Américas”. O conhecido revolucionário Victor Jara, citado por Letria 

(1981:79), acrescenta a este propósito: 

 As canções de Violeta no Chile são cantadas por camponeses e mineiros como se fossem 

canções deles próprios. É já o seu folclore. É o canto do povo criado por uma mulher que viveu 

as dores do povo. E isso é canção revolucionária, é novo é arte e cultura. Na criação deste tipo de 

canções a presença de Violeta Parra é como uma estrela que jamais se apagará. Violeta que 

infelizmente não está viva para ver o fruto do seu trabalho, apontou-nos o caminho. Nós não 

fazemos mais que continuá-lo e dar-lhe, claro a vivência do processo actual.  

 

Contudo, a junta militar de Augusto Pinochet ao disseminar o terror, o luto com 

perseguições, autos – de – fé, destruição maciça de livros, discos e demais publicações 

reprimiu todas as forças democráticas do país.  

À semelhança de Violeta Parra também Victor Jara  destacou-se  na defesa do 

povo chileno. Poeta, cantor e artista da revolução, filho de camponeses de descendência 

“Mapuche”, nasceu numa região do Sul do Chile. Interpretava música folclórica – temas 

entoados na actividade do campo, nos casamentos, nos funerais e demais cerimónias 

religiosas. 

Por dificuldades financeiras, deslocou-se com a família para Santiago – com o 

objectivo de assumir, desde logo, a função de Director Teatral da Escola de Arte 

Dramática da Universidade do Chile que o levou a percorrer a Europa, os Estados 

Unidos e a Ex-União Soviética. Victor Jara inicia a sua actividade musical com os 

                                                           
8 - A filha Isabel tornou-se, mais tarde, numa das maiores cantoras da América Latina, 
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grupos Quilapayun e Inti-illimani, com os quais resgata as raízes culturais do Chile, 

contestando em simultâneo a indústria cultural americana. 

Posteriormente, a solo, Victor Jara teve sempre a intenção de ser a voz dos 

marginalizados, alertando para as contradições de um país a viver sob a influência dos 

monopólios estrangeiros e de governos que permitiam muitas vezes “relações feudais” 

entre patrões e empregados. Encontramos como exemplo desta situação a “cancion del 

Minero” na qual assistimos à denúncia da dureza extrema sentida pelos “caras negras”, 

operários das minas de carvão. A canção “ Quando voy al trabajo” foi elaborada em 

memória de um operário amigo, morto por um grupo fascista. 

A morte do amigo foi deveras marcante para o cantautor9 

(..) cuando voy al trabajo /pienso en ti/por las calles de barrio /pienso en ti /Cuando llego a la 

casa/  Estas ahí/Y amarramos los sueños /laborando el comienzo de una historia /si saber el fin. 

A noção de valor estético em Victor Jara não poderia separar-se da realidade 

social: das discrepâncias, das injustiças, da exploração da própria identidade da América 

Latina. Como tal, a sua música alertava para a assunção de uma consciência que 

corrigisse as mais variadas assimetrias quer sociais, quer culturais, quer económicas, 

quer políticas. A influência dos seus textos conduziu ao facto de alguns dos seus 

poemas terem sido musicados por vários cantores da América Latina. 

 A Propósito de Victor Jara alude Parada (2007:58), 

 En la mayor parte da su obra, Víctor con palabras simples y con músicas originales, se ampara 

de las situaciones que vive la gente común (en particular de la gente del campo y las” 

poblaciones “chilenas.) y las devuelve en canciones de gran ternura y respeto. Estas obras más 

atemporales, pero de un carácter emocional y descriptivo, son las más ilustrativas de las 

intenciones artísticas de Vítor y las que logran identificar inmediatamente una época en sus 

rasgos más distintivos. No es necesario que sean explícitamente reivindicativas, lo son en si 

mismas, en su génesis y en su desarrollo dramático.               

Como já referimos, o próprio contexto é “revolucionário e social”. A sua canção 

desempenha a função de uma arma na luta que trava. Como salienta o próprio: “Um 

artista tem que ser um criador autêntico e, portanto, em toda a sua essência um 

revolucionário (…) Um homem tão perigoso quanto um guerrilheiro, porque o seu 

poder de comunicação é muito grande”, Jara cit.por Joan Jara (1998:177)  
                                                           
9
 -Cantor que interpreta simultaneamente os seus poemas e as suas composições musicais.  
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Victor Jara partilha de uma intenção de valorizar a estética e a pureza da linguagem dos 

nativos. Para tal, salienta a importância do folclore pois, é nele que reside a matéria-

prima para a realização do seu trabalho - criação de canções. 

Victor Jara define “canção popular” e do “povo”:  

La canción de pronto, puede ser una arma terrible también. Y por eso que la industria de la 

canción, manejada por grandes empresas –ninguna –delas latinoamericana por supuesto, pero 

con nombres en castellano – viendo que surge una canción nueva que está al lado de la lucha del 

pueblo, la industrializa también y le da un título de protesta y ustedes pueden encontrar por ahí, 

por Venezuela, Perú, Colombia, Argentina, Chile …ha muchos ídolos populares .o populacheros 

más también –como cantantes de protesta .Nuestra canción non es una canción de protesta, es 

una canción popular, porque elle está unida íntimamente a la juventud y el pueblo, íntimamente 

en sus sentimientos más nobles en su deseo ferviente de ser libre e  de vivir mejor .Por eso es 

popular. 10    

Esta análise reforça a distinção de uma perspectiva intelectual de uma outra mais 

familiar, consciente da sua proveniência campestre. 

Depois da vitória da União Popular, ao chegar ao poder em 1970, o seu trabalho 

reflectiu a satisfação da obtenção desse grande objectivo, – através de canções que 

irradiavam alegria. Contudo, o Golpe de Estado protagonizado pelo então Comandante 

das Forças Armadas, Augusto Pinochet, disseminou a violência e o terror no dia 11 de 

Setembro de 1973. O Golpe militar encontrou Victor Jara numa inauguração de uma 

exposição subordinada ao tema “Por la vida contra el fascismo”. Iria cantar para o 

Presidente Allende. Intenções desfeitas: Allende foi impelido ao suicídio no “Palácio La 

Moneda” pelos golpistas e Victor Jara foi executado com centenas de compatriotas seus, 

quatro dias após o golpe militar. Depois de ter as mãos partidas, em desafio do algoz, 

levantou-se no limite das suas energias e cantou heroicamente o hino da Unidade 

Popular: 

Venceremos, Venceremos /mil cadenas habrá que romper /venceremos venceremos /La miséria 

sabremos vencer. 

Campesinos, soldados, mineros /la mujer de la patria también /estudiantes empleados  e obreros 

cumpliremos con nuestro deber  

                                                           
10 -Introdução de Victor Jara à canção Plegaria a un Labrador, do disco habla e canta en vivo en La 
Habana, 1972. Apud Simões (1982), A canção revolucionária de Víctor Jara e o terrorismo cultural no  
Golpe de Estado chileno.IX encontro estadual de história, in www.eeh2008,anpuh-rs.org.br (consultado em 
20 de Agosto de 2010) 
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Socialista será el porvenir,/ todos juntos haremos la historia, 

a cumplir, a cumplir, a cumplir.   . 

O Jornalista do “Pravda” Vladimir Techernichev, escreveu que Victor Jara terá 

morrido com uma canção nos lábios no dia 13 de Outubro de 1973.   

O simbolismo quer cultural, quer político da morte de Victor Jara ficou cravado 

na vida democrática do Chile. A voz de Victor Jara emudeceu mas vivificou-se no mito. 

Tanto o Chile como a História Universal jamais deixarão esquecer um herói que fez do 

canto de intervenção um símbolo, simultaneamente de resistência a todas as ditaduras e 

de esperança dos países livres. 

 

  2.2.3- O Canto de Intervenção na Argentina   

Neste país, a grande personalidade que se notabilizou, no século XX, em termos 

musicais, foi Atahualpa Yupanki, pseudónimo de Hector Roberto Chavero. 

Nascido a Norte de Buenos Aires, em 1908, o seu nome artístico Atahualpa 

Yupanki tornou-se uma referência da Música. O seu nome “Ata” significa vir “Huc” (de 

longe) “Alpa” (terra) Yupanki (o narrador) - aquele que vem de terras distantes para 

contar histórias. Para Atahualpa Yupanki,  

Um poeta não tem biografia: a sua vida está inteira na sua obra….as canções são mais 

importantes que as histórias individuais e as palavras devem ter o sentido e o alcance que cada 

momento exige (Letria:1981:173). 

A sua infância revela o respeito que tem pela pampa, pela dureza física de 

homens a galope. Parece-nos surgir deste contacto com a natureza um relativo 

pessimismo: o homem canta apenas o que a terra lhe dita. O cantor não elabora, traduz. 

Este papel do cantor testemunha a simplicidade ao cumprir uma missão de intérprete de 

um trabalho árduo, valorizado pelo povo. As suas canções exprimem uma revolta contra 

a colonização americana e a sua acção nefasta na sociedade. O poeta opõe-se à 

exploração, ao medo, ao silêncio e à opressão. É habitual aproveitar a crítica de certos 

temas populares relacionados com a liberdade e a paz para se colocar ao lado das vozes 

desprotegidas. Como aduz Letria (1981:177) “ Para ele o mais relevante é a vida. É 
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necessário preservá-la e fazer com que deixem de existir entre os homens as opressivas 

diferenças de classes. A canção deve ajudar-nos a conseguir esse objectivo.”  

 Atahualpa, fascinado com o canto crioulo, pela pureza e pela melancolia de 

cada canção, iniciou uma longa carreira partindo de uma terra agreste onde se 

encontravam homens que experimentavam a dureza da vida. Segundo Letria (1981:163) 

“foram as adversidades que sofreram, no início da vida adulta que reforçaram a sua 

tenacidade na defesa da canção popular da sua terra: Solidão e Esperança, Amargura e 

Vida cruzam-se nas suas canções ao longo da sua vasta obra poética”. O seu fascínio 

pela aventura e pela viagem simboliza a busca pelas raízes de inspiração popular com o 

objectivo de fortalecer a resistência não só do povo argentino como de todo o 

Continente da América Latina – também frustrado, explorado pelo império norte-

americano. 

A popularidade de Atahualpa prolongou-se com canções como “Camiño del 

Indio”e “Nostalgia Tucumana”. Os seus discos, aos milhares, chegavam aos cidadãos 

venezuelanos, bolivianos, cubanos, uruguaios e chilenos. A sua produção artística 

integra textos poéticos publicados em livro, breves poemas em prosa, narrativas 

poéticas, para além dos textos destinados a serem cantados como “cantautor”, baseados 

na linguagem popular. O livro “El Camiño”, elemento inspirador do canto “da Editorial 

El Cerbo, os livros de poemas “ Piedra Sola” de Editorial Riva e Compañia e “Aires 

Indios” de Editorial Imprensa Letras de Montevideo, assim como o caderno de canções: 

“Terra que Anda”de Editorial Anteo, de Buenos Aires, entre outros, testemunham as 

suas simbólicas origens de contexto rural. Por seu turno, os livros de poesia “El Canto 

del Vivento” e “El Payador Perseguido”, editados pela Fabril Editora, exprimem a 

energia de alguém que acredita numa mudança de mentalidade, numa dignidade que o 

seu povo tanto aspira. Foram os momentos de revolta contra uma colonização 

americana e uma exploração devastadora do capitalismo que inspiraram uma voz 

símbolo aos milhares de companheiros que viviam em desespero, desamparados, sem 

perspectivas. 

       2.2.4-O canto de intervenção no Uruguai 

O canto de intervenção do Uruguai tornou-se uma das armas políticas mais 

importantes da América Latina; nasceu com as aspirações e os problemas vividos pelos 
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trabalhadores sobretudo durante o tempo da ditadura militar de 1973 com o ditador Juan 

Maria Bordaberry. O ambiente de repressão era de tal forma que se tornou no país com 

a maior taxa “ per capita ” de presos políticos do mundo. 

A vitória da Revolução Cubana de 1959 será um marco histórico sobretudo para 

os cantores políticos da América Latina. A intervenção musical e poética pretendeu 

defender os interesses de todos quantos se sentiam explorados nos seus postos de 

trabalho e eram cumulativamente oprimidos pela ditadura. Cantores houve que 

marcaram o país com as suas célebres canções, exemplos de “Milonga para uma Niña 

de Alfredo Zitarrosa “ Hombres de Nuestra Tierra” de Viglietti, e “De Cojinillo” de 

“Los alimarenos”. 

 Segundo Zitarrosa, citado por Letria (1981:104):   

O primeiro festival de canção de protesto organizado em Havana pelo Governo Cubano contou 

com a presença de se não todos, pelo menos quase todos os intérpretes que protagonizávamos a 

nova canção uruguaia estivemos ali representando o que era já então um importante movimento 

cultural […] A canção popular havia já demonstrado cabalmente a sua capacidade de 

mobilização e de penetração social. 

 

Perante uma situação economicamente dramática vivida pelo país e que obrigou 

a assinar um acordo com o Fundo Monetário Internacional, o Movimento dos Cantores 

apelava para uma unidade alargada na sociedade civil como forma de evitar 

consequências graves para o país. Apesar do esforço, assistimos em Junho de 1973 à 

implementação de um ambiente de ditadura sob o comando do déspota Jean Marie 

Bordaberry. Viveu-se um clima de mal-estar político em que a canção apelou uma vez 

mais à unidade dos trabalhadores, elevando simultaneamente o seu nível cultural e 

político.    

Em 1969, o Governo fascista uruguaio, valorizando o poder de penetração da 

música proibiu a canção “A desamlambrar”de Daniel Viglietti. Em Maio de 1972, o 

referido cantor foi preso juntamente com Aníbal Sampaio e Ricardo Collazos. Libertado 

após alguns meses, encontraram-se em Cuba num Festival de Música Latino-Americana 

com o malogrado Victor Jara. Este género de encontros assim como o resultante dos 

festivais da “Cancion de Protesta” no Chile tornam-se determinantes para o 

enriquecimento dos diversos movimentos da “Nueva Cancion”. 
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O intercâmbio cultural foi um factor determinante para a evolução das 

mentalidades dos diversos Povos Latino-Americanos. A permuta de experiências, a 

partilha de problemas como as diversas dificuldades políticas, sociais e económicas 

permitiu uma mobilização das pessoas na busca de melhores condições.    

Embora Carlos Gardel, não sendo considerado um cantor de intervenção, 

segundo Letria (1981:133) “cantou os pequenos dramas de uma grande capital latino-

americana, os risos e as lágrimas, a esperança, a revolta e a alegria de gente anónima 

que nunca deixou de lutar pelo pão”. Comprova, por isso, a atenção que prestava às 

diversas manifestações dos concidadãos. Entre os seus tangos proibidos no Uruguai, 

surge o “Al Pie de la Cruz ”: 

 Declaram a greve /há fome nas casas/é pouco o trabalho /e pouco o salário, /  

e nesses momentos /de luta sangrenta /vinga-se de um homem / a lei patronal. / 

Os velhos não sabem que o condenaram /pois mente piedosa/sua pobre mulher. 

 

Os tangos de Gardel tiveram um forte incremento nos bairros da periferia da 

cidade de Buenos Aires junto dos operários e dos pequenos burgueses que sentem a 

insegurança de uma sociedade em transformação. O Tango pode combater a injustiça e 

a opressão tanto de uma forma directa, como grande parte das vezes, de uma forma 

indirecta. Contudo, o sentimentalismo, por vezes, romântico, próprio de tal variedade 

musical, retira-lhe a energia semântica à “mensagem” de intervenção no combate às 

injustiças sociais e, inclusive, à opressão. 

O Tango deve a sua origem às plantações de tabaco de café e de açúcar, onde os 

negros, antes de abolição da escravatura, exerciam a sua actividade laboral. Após a sua 

libertação, os desde então, homens livres, começaram a deslocar-se, naturalmente para 

as grandes cidades, levando consigo um legado musical que passa a adquirir expressão 

própria, ao abordar a exploração, a contestação, a satisfação, os naturais anseios. 

Carlos Gardel imprimiu uma nova forma de abordar o tango. Atribuiu-lhe um 

carácter mais social: os temas salientavam problemas da sociedade destacando os 

vividos pela população mais desprotegida. A morte prematura de Gardel reforçou o 

carácter mítico da sua voz e, por consequência, do tango. No tema “Acquaforte”, Gardel 

refere:  
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Y pienso en la vida /las madres que sufren /los hijos que vagam, /sin techo y sin pan/ vendiendo 

la prensa /ganando “dos giritas /que triste es todo eso /quisiera llora. 

O Tango foi evoluindo em termos temáticos a ponto de atingir interesses 

políticos como na denúncia da opressão, na falta de liberdade, na exploração de classes 

carenciadas, entre outros.  

A forte mobilização motivada pela popularidade que os tangos atingiram junto 

dos operários conduziu a ditadura uruguaia à interdição de tangos como os já referidos 

“Al pio de la Cruz” , “Acquaforte” e “ Pan”. 

Em “Pan”, Gardel questiona: trabajar adonde? Extender la mano /pidiendo al que pasa 

limosna…/ 

O tango teve outro impulso com o contributo de grandes poetas, nomeadamente, 

de Caledonio Flores, Henrique Santos Discipolo e Homero Manzi. Estes autores 

conferem a esta nova modalidade musical uma renovada qualidade literária. Os tangos 

de Gardel proporcionavam ao povo momentos de identidade cultural. As mensagens por 

eles veiculadas mobilizavam todos quantos se sentiam injustiçados a vários níveis: 

político, social e económico. A ditadura uruguaia prosseguiu as interdições com os 

famosos tangos “Volvio una noche”, “ La Comparsita”, “Por una cabeza”entre outros. 

Urgia impedir que a mensagem de abertura ao mundo, ao quotidiano, as contradições 

sociais, os problemas e as aspirações do povo e da classe média proporcionassem uma 

sublevação que colocasse em causa “o status quo”.    

 

3.O Canto de Intervenção na Europa do Sul (Mediterrânica) 

 

   3.1-O Canto de Intervenção em França  

O canto de intervenção teve vários cantores impulsionadores da evolução 

musical ao longo dos tempos. Não caberia, neste trabalho, a referência e respectivo 

desenvolvimento de tantos cantores. Contudo, escolhidos dos mais influentes, há a 

destacar o aparecimento das canções de intervenção de Aristide Bruant, Léo Ferré, 

Jacques Brel e Georges Moustaki. 
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Contudo, por condicionalismos políticos das respectivas épocas destacamos os 

temas: “Internacional”e o “Chants des Partisans”. 

“A Internacional ”  

Filho de um operário, Eugène Pottier nasceu a 4 de Outubro de 1816, em Paris, 

num ambiente de luta de classes onde os problemas faziam despertar a consciência dos 

operários. Aplicando os seus dotes artísticos, escreveu a primeira canção durante a 

revolução de Julho de 1830”Vive la Liberté”. A arte de desenhador intercalava com 

interpretações de temas musicais. 

Na revolução de 1848 escreve uma canção com as seguintes palavras: 

(…) o mundo vai mudar de pele /miséria detém a tua marcha /(…) entrai depressa em combate, 

canções, entrai depressa em combate!” Letria (1981:68). 

A mundividência incita-o a tomar, de armas em punho, o poder nas ruas de 

Paris. Pela primeira vez, um grupo de trabalhadores desafiou as tropas de Versailles 

durante vários dias. Sem capacidade de resistência, Pottier viu derrotada a sua ideia de 

construir uma sociedade renovada com o choro e sofrimento de mulheres e crianças e o 

fuzilamento de colegas e amigos nas barricadas espalhadas pelas ruas de Paris. É neste 

ambiente que nascerão as célebres palavras da futura “Internacional”, musicadas por 

Pierre Degeyter, que se tornaram símbolo da coragem da classe operária: 

De pé, ó Vítimas da fome /De pé, famélicos da terra 

Da ideia a chama já consome/A crosta bruta que a soterra 

Cortai o mal bem pelo fundo/De pé, de pé, não mais senhores 

Se nada somos neste mundo/Sejamos tudo, ó produtores 

Bem unidos façamos/Nesta luta final 

Uma terra sem amos/A Internacional 

Crime de rico a lei cobre/O Estado esmaga o oprimido 

Não há direitos para o pobre/Ao rico tudo é permitido 

À opressão não mais sujeitos/Somos iguais todos os seres 

Não mais deveres sem direitos (Não mais direitos sem deveres… 
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O realismo destas palavras e o sofrimento de todos os sobreviventes das lutas da 

Comuna deram origem ao aparecimento do Partido Operário. No mesmo período, 

escreve algumas canções que serão editadas em livro intitulado “Cantos 

Revolucionários”. É um ano após a morte de Eugène Pottier, considerado por Lenine 

“como o maior propagandista através da canção, que Pierre Degeyter recebe das mãos 

de um amigo os “Cantos Revolucionários”.Esta passagem de testemunho permitiu que o 

novo estudante de música e executante de harmónio compusesse o poema: 

“Internacional”. A interpretação do seu recém-criado tema pelo grupo coral “A Lira dos 

Trabalhadores” foi de tal forma um êxito que passou a ser o hino de encerramento das 

reuniões sindicais em toda a França. Meses mais tarde, no congresso do Partido 

Operário Francês, foi entoado em pé, por todos os congressistas e delegados 

estrangeiros este símbolo dos trabalhadores explorados de todo o mundo. 

Esta canção, segundo Letria (1981:67),  

Nascida numa luta de classes dos operários transformou-se no hino do internacionalismo capaz 

de vencer barreiras linguísticas e fronteiras. De todas as canções que nasceram da luta da classe 

operária, esta foi a que mais rapidamente se popularizou por se ter convertido em hino de 

organização de vanguarda daquela classe.   

Foram os militantes do Partido Comunista Francês, os marinheiros 

revolucionários de Alemanha, os operários da Rússia Czarista que projectaram para a 

história dos povos este grito de cólera e simultânea esperança. 

Aristide Bruant (-1851-1925) 

Nascido em 1851, Aristide Bruant assumir-se-á como testemunho da valorização 

da canção política ou de intervenção como expressão da luta histórica do seu povo. A 

sua influência através das canções reforçará as transformações sociais e económicas da 

sociedade francesa. As suas condições económicas e sociais débeis repercutir-se-ão na 

obra como poeta e compositor.  

O contacto com a marginalidade, com a fome, e com a repressão, por parte de 

uma burguesia exploradora e insensível a preocupações dos mais carenciados, 

inspiraram-lhe canções patrióticas que enalteceram a esperança de um povo angustiado.          
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Aristide partilhou as preocupações, os desejos, as alegrias, durante os concertos 

que realizou, com temas como: “Ballade des Places de Paris”, “Dans la Rue”, 

“Cayenne”, “Saint Lazare”, entre outros.   

Aquando da sua candidatura a deputado, pelo município de Saint-Fargeau, Belle 

Ville reforçava a ideia de humanidade no seu cartaz de propaganda eleitoral, dizendo o 

seguinte: “Todos os inimigos do feudalismo capitalista, da corja cosmopolita, 

verdadeira instituição da traição organizada contra a França votarão no poeta 

humanitário”, cit. por Letria (1981:129). Contudo, Aristide aproveitando a oportunidade 

aborda temas como a poesia, a canção, da capacidade não só da arte como da alegria daí 

resultante.   

Os seus temas musicais denunciam as carências, as dificuldades, a revolta, as 

ambições de uma geração que serviram de paradigma às seguintes. Muito depois da 

morte dos poetas, há canções que perduram, ao longo dos anos, nas vozes de outras 

gerações. A influência de Aristide Bruant na canção política francesa teve o seu embrião 

numa frase que proferiu antes da sua morte, “Sempre quis gritar na cara dos ricos, dos 

satisfeitos, o desespero e a revolta, dos sem casa, dos sem fogo, dos sem pão, das 

vítimas das leis mal feitas e das iniquidades sociais” cit. por Letria (1981:130) 

“Chants des Partisants” 

 

A canção  « Chant des Partisans »  com música de autoria da russa Anna Marly e 

letra de Joseph Kessel e Maurice Druon tornou-se um hino à resistência francesa, 

sobretudo dos “resistentes”, durante a Segunda Guerra Mundial, aquando da invasão 

alemã a França (1936-1945). Por vezes, bastava assobiar para os resistentes se 

identificarem e se juntarem com a finalidade de provocar, em legítima defesa, “baixas” 

ao inimigo. 

 
Ce soir l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. 

Montez de la mine, descendez des collines, camarades, 

Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades; 

Ohé les tueurs, à la balle et au couteau tuez vite! 

Ohé saboteur, attention à ton fardeau, dynamite... 
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O apelo à luta, ao sofrimento, de quem ama a sua pátria pretende encorajar os heróis 
que, quase exangues, ainda resistem até ao dia da prometida libertação do país:  

 

Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? 

Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? 

Ohé partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme! 

(…)C'est nous qui brisons les barreaux des prisons, pour nos frères, 

La haine à nos trousses, et la faim qui nous pousse, la misère. 

Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves, 

Ici, nous, vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. 

Ici chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait, quand il passe; 

Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. 

Demain du sang noir séchera au grand soleil sur les routes, 

Sifflez, compagnons, dans la nuit la liberté nous écoute. 

Este tema como referimos marcou, com toda a envolvência cultural e política, 

um segundo momento, crucial na vida de todos os franceses, criando sinergias que se 

disseminaram “a posteriori”, inclusive em toda a Europa - a revolta dos estudantes no 

Maio de 68. Os estudantes pretendiam assumir-se como um verdadeiro grupo social 

caracterizado pela vontade em ser autónomo e ainda pela rejeição às regras e valores 

vigentes. 

Esta última data marcou o início de mudanças sociais, políticas, culturais que se 

foram sentindo nos anos subsequentes. Os anos sessenta foram partilhados por um 

movimento contestatário e uma revolução cultural. Politicamente, a França tinha 

participado nas guerras coloniais quer na Indochina em 1946, quer na Argélia em 

1954,tinha sofrido a destruição do país devido ao seu envolvimento na Segunda Guerra 

Mundial, e finalmente, tinha assistido a um clima de ”Guerra Fria” entre as 

superpotências mundiais - Estados Unidos e Rússia. 
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   O Cantautor Léo Ferré (1916 – 1993) 

Para além de ter sido poeta e músico foi maestro de orquestra. Revelou 

características de inconformismo e de um forte pendor anarquista ao longo de toda a sua 

vida. Para além de musicar temas seus, também orquestrou para a música francesa 

poemas de Baudelaire, de Rimbaud, de Apollinaire, entre outros. Conhecido pela sua 

originalidade, Léo Ferré pautou-se pela sua rebeldia, pela sua coragem, em assumir-se 

um artista sui generis no panorama da música de França. Contudo, para citar 

unicamente canções de protesto e de uma forma simbólica, salientamos a intitulada 

“Monsieur Tout Blanc ” do álbum o “Senhor de Branco”, na qual Léo Ferré denuncia a 

atitude do tal senhor – o Papa para com a miséria do mundo por um lado, para com o 

fascismo por outro: “Monsieur Tout Blanc vous enseignez la vérité /bien ordonné dans 

vos chateaux en Italie /Monsieur Tout Blanc, la charité est três gentil ” o autor compara 

com a sua situação vivendo num local perdido rodeada de miséria: “Moi, je vis à 

Aubervilliers, c’est um petit coin perdu au bout de la misère.” Este contraste prossegue 

com a acusação de um silêncio incompreensível que exprime a hipocrisia de figura tão 

eminente perante o regime político vigente – o fascismo, tornando o responsável da 

igreja católica cúmplice. A pobreza exprime politicamente a ineficácia não só de um 

governo mas também de uma religião conivente. Nesta perspectiva, o tema musical 

surge como um alerta para a chaga social que caracterizava o país. 

A denúncia da opressão política está patente, de uma maneira objectiva, no 

poema musicado “L'oppressive ”. De uma forma peculiarmente poética, Léo Ferré 

exprime a sua repulsa para com todas as forças que impeçam o ser humano de se sentir 

livre. É evidente o discurso antitético entre as forças opressoras, obsidiantes, 

“fantasmagóricas”, repressivas e por outro, a juventude, a esperança de todos aqueles 

que se vêem perseguidos pelas leis da “justiça”. 

Ces mains bonnes à tout même à tenir des armes/Dans ces rues que les hommes ont tracées pour ton bien 

Ces rivages perdus vers lesquels tu t'acharnes/Où tu veux aborder 

Et pour t'en empêcher/Les mains de l'oppression 

 

Regarde-la gémir sur la gueule des gens/Avec les yeux fardés d'horaires et de rêves 

Regarde-là se taire aux gorges du printemps/Avec les mains trahies par la faim qui se lève 

 

Ces yeux qui te regardent et la nuit et le jour/Et que l'on dit braqués sur les chiffres et la haine 
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Ces choses "défendues" vers lesquelles tu te traînes/Et qui seront à toi 

Lorsque tu fermeras/Les yeux de l'oppression. 

 

             Encarando com frontalidade e sem subterfúgios, Léo Ferré revelou, no tema 

“Paroles Merde à Vauban ” a sua preocupação face aos presos políticos condenados a 

trabalhos forçados na prisão de Vauban. Léo sente a perda irreparável da sua liberdade 

assumindo o papel de presidiário. Este tema musical exprime o sofrimento atroz de uma 

vida que se destrói nas masmorras perante uma injustiça social que urge denunciar com 

a frontalidade que trespassa da expressão popular “ Merda para Vauban”, a cadeia da 

violência física e psicológica. O poeta sente-se frustrado por constatar que está a perder 

os seus melhores anos de vida longe da sua amada. Torna-se extremamente violento 

viver numa masmorra naquelas condições. Contudo, a sua resiliência, a sua coragem 

atingem o seu apogeu na última estrofe, quando prevê a sua saída num caixão. Mesmo 

nessa ocasião, ele sairá cantando, numa demonstração plena de confronto para com tal 

injustiça. 

 

(…)Bagnard, au bagne de Vauban/Dans l'îl' de Ré 

J'mang' du pain noir et des murs blancs/Dans l'îl' de Ré 

A la vill' m'attend ma mignonn'/Mais dans vingt ans 

Pour ell' je n'serai plus personn'/Merde à Vauban 

(…) 

Bagnard, la belle elle est là-haut/Dans le ciel gris 

Ell' s'en va derrière les barreaux/Jusqu'à Paris 

Moi j'suis au mitard avec elle/Tout en rêvant 

A mon amour qu'est la plus belle/Merde à Vauban 

(…) 

C'est un p'tit corbillard tout noir/Etroit et vieux 

Qui m'sortira d'ici un soir/Et ce s'ra mieux 

Je reverrai la route blanche/Les pieds devant 
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Mais je chant'rai d'en d'ssous mes planch's/Merde à Vauban .... 

A sua irreverência ultrapassa a perspectiva apresentada nestes três temas. 

Contudo, ficamos com a memória de um dos mais influentes cantautores da canção de 

intervenção em França nos anos 60 e 70 do século XX. 

    O Cantautor Jacques Brel (1929 – 1978) 

De estilo irónico e humorístico, Jacques Brel não teme criar poemas musicados 

que rompam com o “status quo” da sociedade francesa. Ao estilo próprio, estridente e 

melodramático, Brel teve uma carreira peculiarmente intensa. Realçamos neste trabalho 

de pesquisa três temas, nomeadamente, “Le Diable (Ça Va) ” do álbum “Grand 

Jacques” (1954) “Quand on a que l'amour ” (do álbum “La haine”) 1954 e “les 

bourgeois” do álbum do mesmo nome (1962). 

No tema “Le Diable” (Ça Va), Jacques Brel acusa de uma forma irónica os 

homens que se divertem como loucos em jogos perigosos de guerra, matando inocentes 

enquanto os jovens “cheios de ideais” fazem explodir as vias de comunicação, com 

bombas, perante dirigentes políticos que se acobardam e se escondem em sociedades 

anónimas ou mais ou menos secretas. Brel critica de uma forma acérrima a inanição e o 

consequente definhamento dos países cujos cidadãos estão, assustados com o que já 

presenciaram, que os até os “olhos ficaram cinzentos”. Ainda segundo Brel, a sociedade 

trata os bravos, os corajosos de loucos, os poetas, os homens das letras de estúpidos e 

valoriza os “palermas” que surgem em fotografias de jornais “provocando o riso dos 

desonestos” dos mafiosos, dos incompetentes. Brel satiriza um sector da sociedade ao 

seu estilo melodramático: 

Les hommes s'amusent comme des fous /Au dangereux  jeu de la guerre 

Ça va/Les trains déraillent avec fracas 

Parce que des gars pleins d'idéal/Mettent des bombes sur les voies 

Ça fait des morts originales/Ça fait des morts sans confession 

Des confessions sans rémission/Ça va 

(…) 

Rien ne se vend mais tout s'achète/L'honneur et même la sainteté 

Ça va/Les États se muent en cachette 

En anonymes sociétés Dans toutes les rues de Paris/(…)Ça va 

On traite les braves de fous/Et les poètes de nigauds 

Mais dans les journaux de partout/Tous les salauds ont leur photo 
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Ça fait mal aux honnêtes gens 

     De acordo com o poema musicado “Les bourgeois”, o cantautor, num encontro de 

café, entre bebidas, canta uma canção com o título “os burgueses são como os porcos 

quanto mais velhos mais estúpidos” – “ Les bourgeois c’est comme les cochons/ Plus ça devient 

vient plus ça devient bête”. 

A acusação sobre os mais ricos, considerando-os de pouco senso, pretende 

salientar a ideia de que o dinheiro em excesso torna-os insensíveis, menos humanos 

perante as dificuldades dos outros. Esta ideia valoriza a vertente humanitária, solidária 

para com os mais necessitados, os mais pobres, 

(…)Moi j'étais presque aussi saoul que moi/Et quand vers minuit passaient les notaires 

Qui sortaient de l'hôtel des "Trois Faisans"/On leur montrait notre cul et nos bonnes manières 

En leur chantant : 

Les bourgeois, c'est comme les cochons/Plus ça devient vieux, plus ça devient bête 

Les bourgeois, c'est comme les cochons/Plus ça devient vieux, plus ça devient...  

 Este sentimento também é visível na canção “ Quand on a que l'amour ” na qual 

Brel se propõe rezar como forma de remissão dos males do mundo. “A s’offrir en 

priére/ Pour les maux de la terre”. Propõe-se ainda forçar, alterar o destino assumindo 

como que uma posição divina de pretender, através da canção, da música, convencer 

todos quantos acreditam na guerra, a optar pela paz – o caminho dos verdadeiros 

homens. Consideramos estar presente o mito do Orfeu aquando da evocação da 

influência do trovador, um simples “troubadour” que, através da canção, consegue 

dissuadir os homens da guerra a optar pela paz: “Rien qu’une chanson pour convaincre 

un tambour”. É esta valorização da música como força que supera os momentos de 

crise, de desespero, de angústia para dessa forma, convertermos as aparentes inimizades 

em desejável harmonia: ”Alors sans avoir rien/ Que la force d’aimer nous aurons dans 

nos mains / amis le monde entier”. 

Brel conseguiu, através da sua frontalidade e simultânea irreverência, imprimir 

um cunho pessoal na música de intervenção francesa  

O Cantautor Georges Moustaki (1934) 

Georges Moustaki, de descendência grega, para além de cantautor foi  produtor 

de canções que foram interpretadas por Piaf, Serge Reggiani, Barbara, Yves Montand e 

outros. 
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De voz doce e calorosa, de viola acústica na mão, como imagem de marca 

Moustaki é um artista simples, puro, activo e também defensor dos valores 

universalmente inquestionáveis de uma sociedade moderna. É exemplo disso a ternura 

que exprime perante o tema “Ma Liberté ”. 

A voz de Moustaki destaca a liberdade como o caminho supremo da “fortuna”. É 

a ela que se entrega de “alma e coração” porquanto teve de sofrer muito para satisfazer 

as suas exigências – a mudança de país e a consequente perda das amizades. De uma 

forma velada, surge a denúncia da opressão de determinados países que coarctam, por 

razões ocultas, os direitos fundamentais do Homem. 

Não obstante, o poeta, para valorizar o amor que sente pela amada menciona que 

abandonou a liberdade, traindo-a para se entregar à tão desejada prisão de amor que é a 

sua mulher, “Et combien j’ai souffert / pour pouvoir satisfaire”. 

Concluindo, o poeta só admitiu perder a sua liberdade perante uma carcereira que o 

prende de amor. 

Ma liberté/Devant tes volontés 

Mon âme était soumise/Ma liberté 

Je t'avais tout donné/Ma dernière chemise 

Et combien j'ai souffert/Pour pouvoir satisfaire 

 Tes moindres exigences 

J'ai changé de pays/J'ai perdu mes amis 

Pour gagner ta confiance 

 

Ma liberté/Tu as su désarmer 

Toutes mes habitudes/Ma liberté 

Toi qui m'as fait aimer/Même la solitude 

Toi qui m'as fait sourire/Quand je voyais finir 

Une belle aventure/Toi qui m'as protégé 

Quand j'allais me cacher/Pour soigner mes blessures 

 

Ma liberté/Pourtant je t'ai quittée 

Une nuit de décembre/J'ai déserté 

Les chemins écartés/Que nous suivions ensemble 

Lorsque sans me méfier/Les pieds et poings liés 

Je me suis laissé faire/Et je t'ai trahi pour 

Une prison d'amour/Et sa belle geôlière 
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A preocupação do poeta em proporcionar um bem-estar social estende-se por 

vários temas num dos quais ele desafia o poder ditatorial, despótico que reprime todos 

os movimentos e põe em causa a felicidade permanente defendida no tema 

“Déclaration” do álbum com o mesmo nome, de 1973. A sua oposição às forças bélicas, 

à cobarde justiça que mata as coniventes consciências adormecidas, à civilização 

mercenária que só termina com a crença de que o mundo renascerá das cinzas. Trata-se 

de uma posição reveladora do cansaço, do longo tempo de espera pela renovação que 

espera que aconteça no momento presente. 

Moustaki declara um estado de alegria sem que se pense tratar-se de um tempo 

messiânico como acontece com alguma frequência em tempos cíclicos, de acordo com 

os momentos de maior angústia. Salientamos o carácter satírico dos argumentos, 

porquanto o poeta ironiza com aspectos que se revelam, por vezes, pouco credíveis e 

que urge, com esta iniciativa, mudar de atitude – deixar de se formar gerações que se 

insultem. 

 A declaração de estado de felicidade permanente é tão insistente e desejada que se 

torna credível a atitude de se “transformar a sorte em destino”. Assim sendo, esta sátira 

às declarações que vulgarmente os políticos proferem pauta-se pela consciencialização 

de uma mudança radical da sociedade num século que está a ficar moribundo, como o 

próprio poeta enuncia: “ Je regarde mourir ce siècle vieiilissant/ Et nous transformerons le hasard 

en destin/  je déclare l’état  de bonheur permanent” 

Por fim, destaque-se a subtil ironia que esta canção dissemina essencialmente 

sobre os responsáveis políticos. 

Je déclare l'état de bonheur permanent/Et le droit de chacun à tous les privilèges. 

Je dis que la souffrance est chose sacrilège/Quand il y a pour tous des roses et du pain blanc. 

Je conteste la légitimité des guerres,/La justice qui tue et la mort qui punit, 

Les consciences qui dorment au fond de leur lit,/La civilisation au bras des mercenaires. 

Je regarde mourir ce siècle vieillissant./Un monde différent renaîtra de ses cendres 

Mais il ne suffit plus simplement de l'attendre :/Je l'ai trop attendu. Je le veux à présent. 

Que ma femme soit belle à chaque heure du jour 

 

Je déclare l'état de bonheur permanent/Sans que ce soit des mots avec de la musique, 

Sans attendre que viennent les temps messianiques,/Sans que ce soit voté dans aucun parlement. 

Je dis que, désormais, nous serons responsables. / Nous ne rendrons de compte à personne et à rien/Et 

nous transformerons le hasard en destin, 
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Seuls à bord et sans maître et sans dieu et sans diable. 

(…) 

Mais il nous reste à faire encore du chemin 

Pour aller voir briller une étoile nouvelle. 

 

 

A canção “Portugal” do álbum Moustaki (1974) dedicada à “revolução dos 

cravos” de 25 de Abril de 1974 que teve lugar no nosso país, assume o papel 

paradigmático da esperança porquanto todos aqueles que não acreditam na mudança dos 

regimes despóticos têm agora um motivo de forte regozijo – “o cravo vermelho floriu 

em Portugal”. 

Este tema musical surge numa estrutura antitética: Por um lado, a desilusão, a 

guerra em Espanha, a tortura do governo de Pinochet no Chile (confronte-se com o 

capítulo sobre o Chile) – a guerra no Vietname entre os vietnamitas e americanos e, por 

outro, o paradigma da concretização de um sonho – Portugal que de um país reprimido 

passou a respirar liberdade.  

Refrain 

A ceux qui ne croient plus/Voir s'accomplir leur idéal 

Dis leur qu'un œillet rouge/A fleuri au Portugal 

 

On crucifie l'Espagne/On torture au Chili 

La guerre du Viêt-Nam/Continue dans l'oubli 

 

Aux quatre coins du monde/Des frères ennemis 

S'expliquent par les bombes/Par la fureur et le bruit 

 

Pour tous les camarades/Pourchassés dans les villes 

Enfermés dans les stades/Déportés dans les îles 

(…) 

Car enfin le soleil/Réchauffe les pétales 

De mille fleurs vermeilles/En avril au Portugal 

 

Et cette fleur nouvelle/Qui fleurit au Portugal 

C'est peut-être la fin/D'un empire colonial 
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Destaque-se o impacto  simbólico que a revolução portuguesa teve nos restantes países 

do mundo  sobretudo, pelo facto da queda da ditadura não ter gerado, oficialmente, 

qualquer  derramamento de sangue. 

 

    3.2-O Canto de Intervenção em Espanha 

 

O Canto de intervenção em Espanha exprime as várias características culturais 

das diversas regiões geográficas da Estremadura, da Andaluzia, de Aragão, do País 

Basco, da Catalunha e da Galiza. 

 Se, por um lado, os cantores da região da Catalunha atingiram padrões elevados 

quer a nível musical, quer a nível poético, a região autónoma do País Basco, por outro, é 

a menos divulgada, por razões linguísticas. Contudo, é a que revela uma maior 

importância política na luta da sua ambicionada independência. Também a da Catalunha 

partilha razões de identificação cultural própria, desenvolvendo uma acção cultural 

representativa próxima da população. Foram estas razões, acrescidas às de economia de 

trabalho, que condicionaram a escolha destas duas simbólicas e históricas regiões de 

Espanha.  

Em meados dos anos sessenta o Grupo “Voces Ceibes” que significa vozes 

livres, desenvolveu a sua actividade junto dos estudantes, por um lado, dos 

trabalhadores, por outro. 

 O grupo adoptou a estratégia de musicar temas dos poetas de maior divulgação 

na Galiza: Celso Emílio Ferreira, Rosália de Castro entre outros. A poesia de autores de 

renome aliada à música de Bibiano Moron, de Benedicto e Miró Casabela deram origem 

ao aparecimento de temas musicais que contribuíram para o enriquecimento cultural da 

Galiza. Receando a importância de que as manifestações culturais pudessem mobilizar a 

população para uma pretensa subversão, as autoridades fascistas do governo de Franco 

proibiram espectáculos e apreenderam discos e demais material. As canções versavam 

de temas relacionados com a emigração, a oposição à língua castelhana nos órgãos de 

informação, a luta dos trabalhadores pela melhoria das condições de trabalho quer no 

campo quer na cidade. 
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No caso de Bibiano Moron, influenciado pelo Maio de 68,pelas reivindicações 

estudantis e laborais, começará a sua militância política galeguista e de esquerda sob as 

siglas do Partido Comunista em 1972. Antes desse ingresso no partido referido Bibiano 

Moron entrará a formar parte das vozes do grupo “Voces Ceibes” em 1971, um 

movimento cultural e musical nado na raiz dos acontecimentos no Maio de 68 em 

Santiago. “Este era um movemento que aglutinava a um grupo de pessoas, cantautores a 

maioria que, através da cancion, faciam unha enraizada defensa do idioma galego e 

loitabam pela defensa da cultura de sua terra Galícia” segundo Bibiano.11 

Bibiano Moron, após a mudança de regime político em Espanha e terminado o 

grupo por razões profissionais continuou a gravar LPs defendendo basicamente o 

aparecimento de uma Galiza rejuvenescida baseada na justiça da luta dos seus 

trabalhadores. 

A participação de Miró Casabellla no “Vocês Ceibes”, porque vivia na 

Catalunha, limitou-se a realizar um espectáculo com o grupo durante uma temporada. 

Contudo, prosseguiu a sua carreira musical com recitais a solo ou com nomes 

conhecidos de canto de intervenção, casos de Georges Brassens, Paco Ibañez, Luís Cília 

entre outros. 

Por seu turno, Benedicto gravou, segundo Letria (1981:117) “com excelentes 

músicos o seu primeiro LP intitulado “Pola Union” disco de combate que fala dos anos 

de resistência, da luta pela liberdade e pela democracia e que funciona como um apelo 

constante à unidade do povo trabalhador. ” 

 Saliente-se ainda, o seu carácter popular apoiado por uma sonoridade construída 

a partir de instrumentos galegos. Benedicto participou inclusive, antes do 25 de Abril na 

gravação do disco de José Afonso: “Eu vou ser como a Toupeira”. 

A Catalunha, por sua vez, região mais próxima de França destaca-se pela sua 

relevância económica e social. O progresso desta região incentiva a população a uma 

forte tendência autonómica, reforçada pela língua e, consequentemente, pela cançó 

catalã. Esta vertente artístico-musical responde às expectativas autonómicas do povo 

catalão. Os agentes culturais catalães procuram na nova cançó a valorização de uma 

                                                           
11

 -Moron, Bibiano (2010)cap .II : “ O nacemento da cancion galega”.Internet disponível em 
http://www.bibiano.org(consultadoem 16/05/2010 
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língua e genericamente a afirmação de identidade de um povo que aspira à sua 

autonomia. Contudo, a nova cançó, segundo Letria (1981:89), 

(…) nunca constituiu um movimento de canção revolucionária, sendo-o apenas na medida em 

que orientou toda a sua acção no sentido de dinamizar o processo autonomista e de aglutinar em 

torno dele as classes que tradicionalmente se opõe do maciço processo de castelhanização da 

cultura e da vida institucional. 

A nova cançó catalã sofreu significativos impulsos graças a várias influências 

designadamente da pequena burguesia. Destaque-se o papel do cantor de voz forte e sui 

generis Raimon Pelegero Sanchis com o seu grito de existencialismo rebelde ao longo 

de uma carreira com 38 álbuns no período compreendido entre 1964 e 2006. 

Salientemos ainda os cantores comerciais Joan Manuel Serrat, Salomé e Nuria Feliu. 

A utilização do catalão por Raimon como desafio ao castelhano contribuiu para 

a emancipação e respectivo respeito da cultura da região. Segundo Letria (1981:91)  

(…) significa que esta língua pretende valorizar uma sociedade sem repressão, sem exploradores, 

sem miséria, uma sociedade democrática. Ideologicamente a obra de Raimon vem dar corpo e 

sentido a uma forma de expressão até aí relativamente dispersa e desorganizada. 

A Cançó da Catalunha evoluiu a ponto de se tornar nítida a divisão em áreas 

fundamentais: a canção de intervenção com Raimon, Pi de la Serra e Ovidi Montlor, a 

canção comercial de qualidade com Joan Manuel Serrat, a canção de texto de Luís 

Llache, Guilhermina Mota Euric Barbat, Pau Riba e Maria del Mar Bonet.Com 

influências não só do Folk americano como também de Georges Brassens, Léo Ferré e 

Jacques Brel, surgiu o grupo “Els Setze Jutges” (Dezasseis Juízes) que iniciou a sua 

actividade, sempre na linha catalã cantando, para além de temas próprios também 

canções de cantores franceses já referidos. O grupo valorizava a componente 

pedagógica de música a ponto de explicar os temas, e estabelecer diálogo com os 

espectadores. 

É através da canção que os espanhóis, e mais precisamente os catalães, 

acompanham a denúncia da realidade opressiva e sugestões para uma sociedade 

democrática. Para tal, as intervenções peculiares tanto de Raimon como de Pie De La 

Serra foram cruciais para a consolidação da sociedade catalã. Como exemplo, segundo 

Letria (1981:91), “Francesc Pi De La Serra, um catalão de Barcelona com um humor 
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ácido e impiedoso, contribuiu para dar uma dimensão inovadora à nova cançó: a 

dimensão do riso, da caricatura, da festa, do escárnio.” 

Posteriormente surgem dois cantores que sobressaem pelo valor poético que 

atribuíram aos poemas cantados: Ovidi Montlor e Luís Llach. Eles reflectem 

genericamente o desejo da queda do franquismo e a aposta numa sociedade 

democrática. Em meados da década de 70, também contribuíram para a mudança Joan 

Isac, Ramon Muntaner e o grupo “La Trinca”. Pela sua originalidade e pelo seu espírito 

crítico, estes novos valores da música catalã concorreram para o conceito de se 

considerar o fenómeno catalão como “sui generis, adequado ao seu contexto geográfico, 

linguístico, social e político.  
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Parte II 

Portugal no Período entre 1960 a Abril de 1974 

    1-Quadro Político 

    1.1-A Conjuntura Política  

 As eleições presidenciais de 1958, entre o Almirante Américo Tomás, sustentado pela 

União Nacional, e o General Humberto Delgado, apoiado pela oposição, deixarão 

sequelas na política portuguesa por bastantes anos. Venceu o primeiro sem que, 

contudo, não deixasse de ser considerado um processo eleitoral fraudulento e com sinais 

evidentes de repressão. Salazar não resistiu ao apoio popular concedido ao General 

Humberto Delgado e forçou-o ao exílio no Brasil. Como aduz Mattoso (1994:532)  

O enorme impacto da campanha eleitoral da campanha eleitoral de Humberto Delgado rompeu a 

barreira de indiferença e silêncio que, normalmente rodeava as actividades oposicionistas nos 

media Internacionais. Grandes órgãos da imprensa inglesa, norte-americana e brasileira 

interessam-se pela figura do General, pela sua popularidade e descobrem a existência de um 

vasto movimento de contestação popular e essa velha ditadura, até aceite no Ocidente como 

entidade matriarcal, benévola e até adequada à menoridade política dos portugueses.   

Este histórico acontecimento será um marco para a oposição ao regime ditatorial 

de Salazar e de Américo Tomás e que terá alguns heróicos seguidores, nomeadamente o 

Bispo do Porto, D. António Ferreira Gomes, e o Capitão Henrique Galvão. A primeira 

personagem, em carta dirigida a Salazar, pretendeu clarificar o papel da Igreja e as suas 

relações com o Estado. Por seu turno, o Capitão Henrique Galvão comandou um assalto 

ao paquete Santa Maria em 22 de Janeiro de 1961, no mar das Caraíbas, na “Operação 

Dulcineia”. Apesar de ter sido neutralizada pelo exército americano, Galvão denunciara 

a todo o mundo a insustentável ditadura vivida em Portugal. Para vexame do regime 

português, o grupo de 23 intervenientes receberam asilo político no Brasil e o barco foi 

entregue ao governo brasileiro. Também outros países como a França e a Holanda 

abstiveram-se ao auxílio solicitado pelo governo despótico de Salazar. Deste modo, o 

governo português viu a sua posição enfraquecida face a outros países que contestaram 

o seu desempenho colonialista. A este propósito e recorrendo a José Mattoso, temos de 

aduzir o episódio rocambolesco de 17 de Dezembro de 1961 da invasão das colónias de 
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Goa Damão e Diu por parte das Forças Armadas da União Indiana. Este facto revela, 

justamente, a incapacidade de Portugal em manter a sua influência no Oriente. 

E é uma instituição militar unida em torno do regime que assistirá, impassível em 17 de 

Dezembro de 1971,à falência das previsões e da táctica de Salazar quanto à defesa do chamado 

“Estado Português da Índia: a União Indiana, afinal, ataca em força os territórios quase 

militarmente indefesos; o Governador General Vassalo, desobedecendo às ordens de Salazar (…) 

recusa o sacrifício e rende-se, quase sem combate, em menos de vinte e quatro horas. (Mattoso, 

1994:536)   

 Era o início do fim do império colonial. 

Apesar deste fracasso, o governo ainda conseguiu anular a 1 de Janeiro de 1962 

a “Revolta de Beja” protagonizada pela oposição dos Generais Botelho Moniz – 

Ministro da Defesa, e Humberto Delgado. Estes pretendiam, a partir do domínio 

estratégico do Quartel de Beja, chegar a outros quartéis do país, o que se tornou uma 

iniciativa infrutífera. Salazar, pela sua rápida intervenção, conseguiu neutralizar esta 

segunda histórica iniciativa (a primeira tinha sido as eleições de 1958) do sector 

reformista, para alterar o regime. 

 

1.2-Os Efeitos da Guerra Colonial 

Quando os jornalistas ainda faziam a cobertura da chegada eventual do paquete 

“Santa Maria”, assistiram à notícia em 4 de Fevereiro de 61 de um ataque dos 

nacionalistas às cadeias da capital angolana com o objectivo de libertarem os presos por 

delito de opinião, seus amigos. Apesar do insucesso destes, houve polícias mortos. 

Como represália,”os rebeldes” foram perseguidos e executados numa matança em 

espiral. Como resposta, surgiram ataques no Norte de Angola sob o comando de Holden 

Roberto dando-se, desta forma, início à guerra nesta colónia. Os apelos dos outros 

países foram inoperantes, mesmo o do seu principal aliado: Os Estados Unidos. Estes 

manifestaram-se contra o colonialismo português como revela Mattoso (1994:534)  

Washington insta por mudanças no sentido da autodeterminação e da independência das colónias 

e afirma que a não se verificarem, os EUA não poderão continuar a apoiar Lisboa na ONU.A 13 

de Março no Conselho de Segurança, pela primeira vez, o delegado americano Addai Stevenson 

vota com os afro-asiáticos contra Portugal. E a 15 de Março, a União dos Povos de Angola de 
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Holden Roberto, claramente apoiada pelos serviços americanos, desencadeia os mortíferos 

ataques no Norte de Angola que marcam o início da Guerra Colonial. 

Também os avisos do Ministro da Defesa, Botelho Moniz, foram infrutíferos: 

tanto em duas reuniões em Março como em carta dirigida a Salazar. Segundo Mattoso 

(1994:534) 

(…) A Carta (…) fala da incapacidade do governo para fazer à grave situação internacional e 

colonial sem um “choque psicológico de envergadura “ que desanuvie o “ambiente político 

nacional e o pesado clima internacional”. Havia que abrir o regime, de forma a encontrar “um 

vasto campo de entendimento comum “dada a estreiteza da sua presente base de apoio, restrita a 

“valores políticos gastos”: “ Chamar ao tablado político valores novos” e outros experimentados, 

mas presentemente desmotivados. Trata-se de renovar “dentro da continuidade “o espírito do 28 

de Maio “ agora adulterado. E, com isso melhorar o baixo nível de vida das classes rural, 

operária e média”;alterar mesmo com “pequenas modificações” a imagem de Portugal como um 

país sem liberdades essenciais; caminhar para a solução de tipo federativo no tocante ao 

Ultramar, uma vez que a política actual criava uma angustiosa e “insustentável “situação às 

Forças Armadas.         

             Apesar desta tentativa de mudança protagonizada pelo então Ministro da 

Defesa, Salazar mantém-se intransigente e mais tarde substituiu-o no cargo. Perdeu-se, 

desta feita e após 1958, a segunda oportunidade dos reformistas alterarem a orientação 

do regime. 

Em Janeiro de 1962, o capitão Varela Gomes foi o responsável de uma outra 

intentona denominada “Revolta de Beja” que não teve sucesso. 

A guerra em Angola recrudesce sem que o país estivesse preparado. Tanto a 

nível de organização militar como de equipamento eram obsoletos, porquanto Portugal 

estava dependente, em grande parte, do armamento ultrapassado dos países da NATO à 

qual pertencíamos. Urgia, por isso, despender enormes recursos para fazer frente às 

ameaças que, a partir de 1964, os movimentos independentistas da Guiné e de 

Moçambique (o PAIGC – Partido Africano de Independência da Guiné e de Cabo Verde 

e da FRELIMO, Frente de Libertação de Moçambique) protagonizaram. Torna-se uma 

frente alargada de batalha que irá exigir grandes esforços. Como acrescenta Barreto 

(2000:251), 

(…) são criadas novas unidades especializadas, novos centros de treinos e de formação, 

novos regimentos e novas unidades com relevo para as encarregadas de operações de guerra 
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(comando, fuzileiros, pára-quedistas etc.)  O esforço militar e financeiro é colossal e atingirá em 

certos anos 45% do orçamento e mais de 10% do produto nacional.  

Quase 200.000 homens estarão por ano permanentemente em armas em Portugal e no Ultramar. 

Em 1974, por exemplo, os efectivos das Forças Armadas elevavam-se a cerca de 200.000 

homens assim distribuídos: exército 170.000 dos quais 120.000 a 130.000 em África, os restantes 

na metrópole, aviação 16.000, marinha 18.000. Um pouco menos de 3% da população prestava 

serviço militar efectivo. Na mesma época só países ultrapassavam esta proporção: Vietname do 

Sul 5,5%, Israel, 4% e Vietname do Norte 3,5%”. 

Perante tais dados, podemos concluir que pelo facto de haver grande 

mobilização de jovens eles são “convidados”, por um lado, a prolongar o tempo de 

serviço ou a repetir as comissões do quadro, por outro. 

As informações sobre os combates eram restritas, seja por razão da distância, 

seja sobretudo pelo controlo exercido quer pelas Forças Armadas quer pela Censura. 

Toda a imprensa era controlada: a evolução da guerra, as derrotas, as pequenas vitórias, 

os inúmeros problemas logísticos, o número de mortos e feridos. 

Segundo (Andrade 2002:183), 

Do lado português calcula-se que 190 mil portugueses combateram em África e o número de 

mortos é de 3258 em Angola, 2692 em Moçambique e 2070 na Guiné; podem acrescentar-se a 

estes números o total de feridos nas três frentes que é de 26.223. 

Há ainda outro factor em consideração: a impossibilidade de contabilizar o 

número de doentes, devido ao terror psicológico gerado pelas imagens de acidentes, 

sons de balas, de helicópteros, de gritos lancinantes denominado stress pós-traumático.12 

Concluindo: estes resultados revelam a morte de 8020 soldados, os ferimentos 

contabilizados de 26.223 entre eles deficientes com marcas para toda a vida, tendo sido 

envolvidos durante 14 anos cerca de 1 000 000 (Um milhão) de homens. 

 

                                                           
12

 -Num estudo da Dra.Luísa Sales do Hospital Militar de Coimbra em artigo intitulado: “Sintomas de 
Stress podem surgir 30 anos depois “apresentado no Congresso Nacional de Psiquiatria e Saúde mental 
referiu que, atendeu, de Novembro de 2002 a Julho de 2005, 206 combatentes em consultas de 
peritagem médico-legal com idades compreendidas entre os 55 e 59 anos. 
 In http: diáriadigital.sapo.pt-consultado em 8 de Agosto de 2010. 
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   1.3-A Importância do Canto de Intervenção no Ultramar

  

Em ambiente de uma guerra violenta, muitos militares mantinham a sua ligação 

a Portugal e aos familiares através das canções de intervenção sobretudo de José 

Afonso, Adriano Correia de Oliveira, de Luís Cília, José Mário Branco, entre outros 

músicos. A sua influência, sobretudo entre os ex-estudantes universitários que, 

posteriormente, ascenderam a capitães nas chefias militares, foi preponderante na 

solidificação de uma consciência crítica contra a guerra e contra a exploração dos 

africanos. 

O conjunto de canções que os capitães, tenentes e alguns soldados coligiam, 

fazia parte de um cancioneiro constituído pelos cantores profissionais já referidos. 

Paralelamente, alguns soldados amadores criaram uma série de paródias constituídas 

por canções populares portuguesas. Os temas abordavam a contestação à guerra, aos 

seus responsáveis, à vinda de novos soldados, e  outros assuntos que preocupavam os 

militares. Como foi criado pelos soldados em combate no Norte de Moçambique na 

região de Niassa, a selecção de canções foi apelidada de Cancioneiro de Niassa. 

Segundo a gravação de uma cassete, como nos refere Fiúza,13  

“O cancioneiro do Niassa é uma colectânea de fados, que tem como assunto central a vida dos 

militares em serviço, nesse distrito do norte de Moçambique durante os últimos anos da década 

de sessenta. Os autores das letras que as adaptaram a melodias em voga nessa época, são 

desconhecidos apenas se sabendo que pertenceram aos diversos ramos das forças armadas, nelas 

ocupando variadas funções e postos. Esta diversidade de origens faz, contudo, realçar uma 

unidade temática, facilmente detectada através de todas as letras. E é nessa unidade que reside 

precisamente o maior interesse folclórico e documental do cancioneiro como testemunha de uma 

época e como tradução do sentir daqueles que a viveram.” 

Por oposição, o regime compreendendo a importância da música como formação 

de consciências, incumbiu a mocidade portuguesa de, através dos corais, disseminar a 

voz colectiva a favor da campanha bélica do ultramar. 

                                                           
13

-Fiúza, Alexandre Filipe (2008)Revista do Centro Ítalo-Luso-Brasileiro de Estudos Linguísticos e 
Culturais, consultado em 25 de Maio de 2010.disponível em world Wide 
Web.<http///Assis.unesp.br/cilbelc 
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Há vários temas que exaltam o nacional portuguesismo de um regime de 

ditadura. Destacamos “o soldado valente” sem registo de autor:  

“ Valente soldado, tu vais destinado a honra e a glória a ti devemos a fama que temos toda a 

nossa história (…) soldado deste país podes julgar-te feliz por seres bravo e português.” 

Apesar de tudo, os temas censurados pelo governo, as canções de intervenção 

contra a guerra foram em maior número do que, como esta, pretendiam esconder a 

imagem de um poder opressivo e totalitário. 

Destaque-se a importância que “A Casa de Estudantes do Império em Lisboa” 

adquiriu a nível cultural e político nas “Províncias Ultramarinas” porquanto esta 

residência albergava jovens estudantes africanos opositores ao regime que serão futuros 

líderes de libertação colonial dos seus países, nomeadamente: Amílcar Cabral (Guiné-

Bissau), Agostinho Neto (Angola), Francisco Tenreiro (São Tomé e Príncipe), Mário 

Pinto de Andrade (Angola), Vasco Cabral (P.A.I.G.C.) e Rui Mingas (cantor angolano). 

   1.4-O Período Marcelista  

Apercebendo-se da incapacidade física e psicológica de Salazar, Américo Tomás 

convidou Marcelo Caetano, em 27 de Setembro de 1968, para governar. Marcelo foi, 

apontado por muitos portugueses como a esperança na alteração da estratégia, até então, 

seguida pelo regime.Com efeito, ao tomar medidas tais como aceitar o regresso do 

exílio de Mário Soares e do Bispo do Porto -D. António Ferreira Gomes, moderar certos 

poderes da polícia agora apelidada de DGS em detrimento do nome inicial de PIDE, 

abrir a União Nacional a outros núcleos políticos, implementar uma nova legislação 

sindical, fazia pressupor que o regime iria mudar para a via da democracia. 

Contudo, outros havia, que consideravam Marcelo Caetano um autoritário e 

opositor à formação de partidos políticos. Todavia, não deixou de fomentar um maior 

respeito pelas leis, por parte das autoridades administrativas, e de finalmente, apresentar 

um programa com menos peso político, valorizando a participação dos cidadãos numa 

liberdade aparentemente mais evoluída.  

Todos aqueles que desconfiavam das medidas protagonizadas por Marcelo 

Caetano viram confirmados os seus preconceitos, aquando da continuação da guerra do 
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ultramar. Modernizar e liberalizar o país não se coadunava com a aposta, em 

simultâneo, da guerra. 

Como refere Mattoso (1994:546) “O marcelismo ainda que retomando o 

essencial do seu projecto de modernização política, económica, social e até colonial 

chegava irremediavelmente tarde. Era um projecto de liberalização e modernização em 

guerra – numa guerra em África que Caetano entendia já não poder deixar de se 

manter.” 

Apesar de ter realizado um acordo com a CEE em 1972, ter lançado um 

ambicioso projecto da Refinaria de Sines, ter projectado a barragem do Alqueva de, a 

nível social, ter criado a ADSE para funcionários públicos e de ter democratizado o 

acesso ao ensino, Marcelo não conseguiu superar a falta de prestígio internacional do 

regime devido à sua persistente política colonial. 

Um dos fortes revezes para a diplomacia exterior do regime foi o facto de o Papa 

Paulo VI, em 1971, ter recebido, em Roma, os representantes de Angola (MPLA), de 

Moçambique (FRELIMO) e da Guiné e Cabo Verde (PAIGC). Este foi secundado pelos 

massacres de Wiriyamu em Moçambique sobre os quais a imprensa Inglesa muito 

publicitou. 

   1.5 -A Oposição Interna 

Na década de 60, o desejo de mudança teve, nas universidades, vários momentos 

de lutas, de acordo com as crises académicas. Os estudantes universitários de Coimbra e 

de Lisboa contestaram por variadas estratégias e em diversos momentos, a ditadura de 

Américo Tomás e de Marcelo Caetano. 

Criaram, tal era a revolta, situações embaraçosas ao poder instituído, algumas 

das quais alimentadas pelas músicas de intervenção que serão objecto de análise no item 

relativo à “Geração de Coimbra”. Segundo Barreto (2000:256), 

(…) As crises académicas e o crescimento dos movimentos estudantis quase ininterruptos entre 

1961 e 1970 estavam ligados aos movimentos sociais europeus e aceleravam a mudança em 

Portugal. Nas Universidades de Lisboa criaram-se guetos de liberdade, debatia-se a guerra 

colonial e o socialismo, circulava toda a espécie de literatura e imprimiam-se textos políticos e 

revolucionários, actividades inimagináveis no resto do país mas que viriam a ter inegáveis 

consequências. Ideias, valores, filmes, livros, novos usos e costumes encontravam fáceis adeptos, 
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penetravam a sociedade a até nas forças armadas encontravam eco, dada a sua particular 

constituição, isto é, dada a presença de numerosos e indispensáveis milicianos universitários. 

Mais grave ainda, entravam em conflito com uma longínqua e anacrónica guerra de África”. 

Após 1970, o país assistia a um fenómeno natural de esquerdização por parte de 

muitos portugueses até como resposta a um regime de direita. Deu-se o aparecimento de 

vários grupos maoístas e marxistas que ombreavam com o Partido Comunista. 

Também os católicos se insurgem contra o regime, recorrendo a uma 

propaganda anticolonial clandestina e ao apoio de alguns à luta armada protagonizada 

pela Acção Revolucionária Armada e pelas Brigadas Revolucionárias. 

A Igreja vinha a adoptar uma nova estratégia de distanciamento. Enquanto o 

Novo Partido Socialista, surgido na Alemanha em Abril de 73, pretendia juntar-se ao 

Partido Comunista, a oposição denominada Democrática, após reunião realizada em 

Aveiro de 1973, defende, peremptoriamente, o fim da guerra colonial e o início das 

conversações para concessão da Independência das colónias em guerra – Angola, 

Moçambique e Guiné-Bissau. 

O governo Marcelista sofreu outro desaire, quando os denominados deputados 

liberais, desolados com as expectativas criadas, decidiram não só abandonar o partido 

como passar à oposição. Exemplo de Sá-Carneiro, entre outros, que utilizaram o 

Semanário, jornal “Expresso” para revelar ideias liberais reformistas. Finalmente, o 

facto de Marcelo Caetano ter sempre recusado o fim da guerra colonial com as 

consequências nefastas para toda a sociedade portuguesa conduziu,  

(…) “a oficialidade intermédia e os capitães que suportam o principal fardo de luta anti-

guerrilha no campo de operações – com a inspiração e a protecção dos seus chefes hierárquicos, 

a perceber que o fim do conflito passava, como condição prévia essencial, pelo derrube do 

regime que a ele se opunha”, Mattoso (2004:556). 

Era essa a intenção do General Spínola que, após algumas diatribes com Marcelo 

Caetano, escreveu o livro “Portugal e o Futuro” no qual pré-anunciou a legitimação 

política do movimento dos capitães em passar a acção, ou seja, a assumir o desejado 

golpe de estado e o fim da ditadura que já se vislumbrava na tenacidade e clarividência 

das suas palavras escritas: 
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           Não podemos (…) deixar de reconhecer a necessidade de nos libertarmos de conceitos 

inibitivos das soluções que se impõem como inadiáveis .Em vez disso, porém, assistimos ao 

alimentar do diálogo estéril entre facções situadas em dois campos extremos, que procuram 

impor conceitos diametralmente opostos, ambos de origem recente: a defesa de um monolitismo 

político em nome de uma deturpada unidade nacional e a defesa dos «ventos da história» contra 

tal monolitismo. Teses radicais que não defendem o verdadeiro interesse do país, tal como o 

povo o sente. O povo realista, na sua inteligência, por vezes ingénua, esse emigra. Esta é a prova 

evidente de que algo terá de ser revisto à luz de um espírito novo. Spínola (1974:25)  

O regime, como era espectável, ruiu no dia 25 de Abril de 1974. 

  

  1.6- A Conjuntura Económico-Social e a Emigração   

Após a explosão da guerra em Angola, assistimos a um êxodo da população 

tanto por razões da guerra do ultramar como por mudança das pessoas em busca de um 

melhor nível de vida ou junto das grandes cidades do litoral, ou fugindo para o 

estrangeiro. Segundo Vieira (2000:23), “um milhão de emigrantes partem para o 

estrangeiro, centenas de milhares de camponeses mudam-se para as periferias urbanas, 

150 mil militares (dos quais dois terços da metrópole) chegam a estar envolvidos em 

cada ano nas três frentes da guerra colonial” 

Nos anos 60, Portugal revela uma série de incongruências assentes em 

desequilíbrios estruturais: apesar do domínio da indústria com variados e melhores 

empregos, a emigração aumenta, as leis proteccionistas convivem com uma invasão de 

empresas internacionais, anuncia-se o bom relacionamento com as colónias, contudo, é 

com os países da Europa que se fazem as grandes trocas comerciais. Finalmente, 

enquanto o governo optou pela estratégia “orgulhosamente sós” os portugueses, quer 

pela emigração, quer pela TV, quer pelo turismo estiveram mais do que nunca abertos 

ao contacto com cidadãos de países.  

Acaso os homens não vão para o ultramar combater, defender a pátria irão 

engrossar as fileiras dos emigrantes sobretudo em França. Tanto a guerra como a 

emigração alteraram a fisionomia do país. Estes dois factores afectaram, de 

sobremaneira, as regiões do interior. Ao invés, para os países acolhedores de mão-de-

obra portuguesa, os nossos compatriotas representam a sua recuperação, o seu mais 

rápido relançamento económico. 
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A década de sessenta é marcada pela expansão das indústrias de transformação 

para além dos serviços, designadamente o turismo. A maioria das instalações centram-

se quer à volta de Lisboa, quer junto à cidade do Porto. As respectivas culturas 

reclamam mão-de-obra oferecendo ordenados convidativos justamente pela fuga das 

pessoas seja para África, seja para o estrangeiro. O espaço rural assiste a uma 

diminuição de mão-de-obra. Acrescenta Vieira (2000:25), “a agricultura estagna, com 

uma taxa de crescimento de apenas 1% ao longo da década, enquanto o sector industrial 

atinge uma média de 9%. A população activa nos campos decresce entre 1960-1970 de 

44 para 32% do total.” Outros dados importantes a reter é que a partir dos anos 

cinquenta houve uma melhoria das remunerações, das condições de habitabilidade, da 

higiene, da alimentação das pessoas. Contudo, segundo Barreto (2000:105), 

(…) ainda em 1973, cerca de 31,4% das famílias não possuíam os rendimentos necessários para 

a satisfação das necessidades consideradas básicas. Logo a viverem em situação de extrema 

pobreza. Em 1973 cerca de 30% da população não consumia a quantidade de proteínas 

consideradas mínimas, distribuída em 3% nas cidades e 44% nas zonas rurais. Cerca de 30% das 

famílias estavam alojadas em condições bastante precárias (tendo em conta a densidade de 

ocupação, ausência de luz eléctrica, água canalizada e quarto de banho). Assim cerca de 1/3 da 

população portuguesa podia mesmo considerar-se a viver em condições objectivas de pobreza.” 

É justamente como fuga à pobreza e à exiguidade de emprego – considerados 

problemas “estruturais” da nossa sociedade que propiciou, a nível interno, um fluxo 

constante de emigração. A estas duas vertentes podem-se associar outras, tais como 

refere Peixoto (1999:152) “ a debilidade do desenvolvimento económico, a pobreza de 

largas camadas da população, a escassez de canais de mobilidade social, a orientação 

marítima do país, a constituição do império colonial, a pressão demográfica.” 

Por outro lado, a nível externo, situações houve que proporcionaram aos 

portugueses novas oportunidades a saber: no comércio, na colonização e no mercado 

internacional de trabalho. Um dos problemas nesta área tem sido a dificuldade em obter 

dados precisos porquanto a emigração clandestina não é possível de ser quantificada 

com exactidão. Como comprova o gráfico1, extraído de Bettencourt (1999:155). 

Contudo, estima-se que 1/3 dos emigrantes não é registado. Concluímos a dificuldade em 

calcular, com exactidão, tais fluxos.   
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Gráfico 1 – A Emigração legal e a emigração clandestina entre 1930-1996 

 

Segundo Peixoto (1999:152) 14 “em alguns anos nomeadamente entre 1969, o 

valor dos emigrantes «clandestinos» deverá ter mesmo ultrapassado, largamente, o de 

saídas oficiais. A facilidade de acessos (via terrestre) em conjunto com o agravamento 

das condições sociais e económicas deverá ter justificado a intensificação da emigração 

“a salto”. 

Para se estudar os “verdadeiros” fluxos da emigração não controlada calculamos 

a diferença entre as entradas totais anotadas no destino e as saídas identificadas em 

Portugal. É por este método que se quantificou, segundo Peixoto (1999:156)15 que “um 

milhão e seiscentos mil (1.600.000) emigrantes (60% de um total de 2.800.000) 

deixaram Portugal entre 1955 e 1974 (20 anos aproximadamente); à média de 82.000 

emigrantes por ano. Num país que não alcança 10 milhões de habitantes, a percentagem 

de emigrantes é substancial.” 

A França é o país que em 1963 (incluindo os movimentos clandestinos) 

ultrapassa metade dos emigrantes e por volta de 1970 rondou os 70%. Nos 20 anos 

referidos, a França recebeu 1 milhão de portugueses. O segundo país acolhedor é a 

Alemanha com 200.000 (11% do total). Os Estados Unidos da América e o Canadá 

                                                           
14

 -Peixoto, João (1999):”A Emigração”in História da expansão portuguesa, Volume v. Círculo dos 
Leitores.  
15

 -Idem 
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surgem, de novo, em meados da década de sessenta com 14% dos migrantes da época 

referida. 

Na já apontada emigração para a Europa, os emigrantes portugueses 

participaram na reconstrução Pós-Segunda Guerra Mundial, fenómeno que só terminou 

nos anos setenta. Assinalamos como restrição dos fluxos migratórios a crise económica 

internacional de 1973 – durante a qual os países industrializados sofreram uma situação 

de plena recessão. 

Em conclusão, podemos considerar a emigração um fenómeno que é de tal 

forma marcante para o povo português que se tornou um factor incontornável da 

sociedade portuguesa com todas as complexidades inerentes que caracterizam a nossa 

identidade cultural. 

2-Quadro Musical  

    2.1 A génese do Canto de Intervenção  

2.1.1- A Força da Canção Popular  

 Abordar o tema da canção de intervenção em Portugal implica uma série de 

factores que, pela sua abrangência, integram aspectos diversos da sociedade portuguesa. 

Como alega José Barata Moura, citado por Letria (1999:11), “Falar de canção de 

intervenção em Portugal é falar também da nossa história, da luta do nosso Povo contra 

o fascismo e contra o colonialismo, pela consolidação da sociedade democrática na 

perspectiva do socialismo.” 

No canto de intervenção que em Portugal se vem fazendo há já umas dezenas de 

anos, são, na verdade, os diferentes e variados problemas decorrentes de toda esta ampla 

movimentação social que multifacetadamente se reflectem, segundo perspectivas e 

compromissos diversos mas no essencial convergente. 

 Importa destacar em balanço, e em síntese, a nossa memória colectiva partindo 

da ideia que o canto de intervenção surge como uma das áreas essenciais da Resistência 

em Portugal. Após proibição do Direito de Reunião e Liberdade de Associação por 

decreto fascista, a canção abordando temas de carácter económico, social, representava 

a firma vontade do cantor em resistir às contrariedades dos elementares direitos cívicos 
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dos seus concidadãos. Portugal não foi excepção. Em todo o mundo, o canto reprova a 

ineficácia e a opressão e valoriza as melhores expectativas com vista à obtenção de uma 

vida melhor. Os temas surgem dos confrontos existentes entre os trabalhadores e os 

patrões, muitas vezes, ávidos do poder e do lucro. A miséria e a opressão eram duas 

forças que mobilizavam os compositores a escrever e a musicar autênticos hinos de 

revolta. 

Numa breve perspectiva diacrónica de oposição a quem representava o poder, 

podemos salientar o fado de pendor social, por vezes, denominado fado operário ou 

libertário que surge como forma de concretização até de sublimação das suas naturais 

ambições das suas lutas, expressão dos seus sentimentos. Raposo (2007:23) refere: “ o 

fado faz então o tratamento lírico de temas sociais como a fome, a miséria, a luta contra 

os patrões, a fé numa vida melhor no futuro onde a vitória final seria um dado adquirido 

“. Um dos primeiros fadistas que se notabilizou neste tipo de fado foi Alfredo 

Marceneiro. No tema “Cabaré” podemos ouvir:”tinha um filhinho doente quase à morte 

/e a pobre ganhava a vida, só de fel /cantando a rir tristemente, por má sorte /uma 

canção de perdida, bem cruel. ”Também em “A Janela da Vida”é referido: 

 “Para ver quanta fé perdida / e quanta miséria sem par /há neste Orbe, atroz ruim. /Pus-me à 

janela da vida / e alonguei o meu olhar /p´lo vasto mundo sem fim /. Vi dar aos ladrões valores /e 

sentimentos perdidos /mas que passam por honradas /vi cinismos vencedores /muitos heróis 

esquecidos / e vaidades medalhadas. / Esse é rico e não tem filhos / que os filhos não dão 

prazer/a certa gente de bem, /aquele tem duros trilhos /mas é capaz de morrer /p´los filhos que 

tem.” 

O poema de Pedro Homem de Melo apresentado em 1963-“Povo que lavas no 

Rio”, celebrizado por Amália Rodrigues, também testemunha a importância do fado 

social – 

“ Povo que lavas no rio /que talhas com o teu machado /as tábuas do meu caixão. /Pode haver 

quem te defenda /quem compre o teu chão sagrado /mas a tua vida não.” 

 Assistimos à admiração amorosa confessada, por parte do poeta relativamente 

ao povo português. Aquele valoriza o seu povo que enfrenta com coragem, com 

humilde resignação, o sofrimento da pobreza num país fortemente rural vivendo sob o 

domínio de uma feroz ditadura salazarista.   
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2.1.2- O Cante Alentejano 

O cante Alentejano revela-nos uma forma tradicional de canto em coro formado 

unicamente por homens a duas vozes, exprimindo vivências marcantes de todos quantos 

vivem na região de Baixo Alentejo. É a valorização do aparelho fonador – a voz ao 

serviço da tradição genuína dos seus habitantes. Como nos aduz Fernando Lopes Graça 

citado por Raposo (2007:24): 

Não restam dúvidas de que os cantos corais alentejanos constituem uma das mais assinaláveis 

expressões do sentir musical da gente portuguesa - na espécie, a gente alentejana, cuja índole a 

um tempo altaneira, caprichosa e ensimesmada (…), e que eles reflectem de uma maneira 

inequívoca, (…) do mesmo passo que testemunham de uma formação e de uma vivência 

estéticas colectivas, que muito podem prender a atenção da sociedade e da etnomusicologia”. 

Parafraseando Lopes-Graça não teve dúvidas em considerar o povo alentejano 

como sendo o mais musical da gente portuguesa. Esta classificação deixa transparecer a 

ideia de que os alentejanos possuem uma natural e espontânea tendência melódica, tais 

são os variados exemplos que comprovam tal predisposição. Referindo-se à polifonia 

simples a duas vozes paralelas do cante alentejano, descobre Raposo (2008:25), 

(…)que a sua característica comum revela-se na denúncia e resistência ao poder, às injustiças, 

mantendo e dignidade e a altivez que caracteriza o alentejano, mesmo nas condições sociais mais 

precárias, mantendo sempre a cabeça levantada. 

 Nas várias alusões às suas lides diárias, por vezes, revelam lamentos, factos, 

formas de resistência ao poder mesmo com um toque jocoso como nesta moda: 

Mas que linda comitiva /vejo na rua a passar /são os nossos governantes /que nos vêm 

visitar/têm jeito no vestir /e bons modos no falar /mas aquilo que prometem /não os vemos 

realizar.  

O cante alentejano, pelos temas que aborda – o trabalho, a tristeza, a alegria, o 

sofrimento a miséria, a solidão, a velhice, revela uma determinada resistência ao poder 

instituído ao longo das gerações. Por norma, são os mais velhos que utilizam esta tão 

peculiar forma de reagir, porquanto são os portadores das raízes à terra de origem. 

Segundo Letria (1975:14), 

(…) acompanhando os camponeses alentejanos na luta contra os grandes latifundiários 

opressores e tantas vezes carrascos do povo trabalhador, apoiando os operários na sua marcha 
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firme contra os monopólios e todos os feudos do imperialismo, a canção cumpre agora mais 

claramente a sua função, sendo ao mesmo tempo instrumento de mobilização e grito de alerta 

nas horas de crise em que a democracia está ameaçada. Através dela também a fraternidade se 

reforça e a alegria dos que lutam se cimenta. Cantando não se torna a Revolução vitoriosa, mas 

cria-se no seio das massas populares a convicção de que não está longe o dia do triunfo.  

É com este objectivo primacial de sensibilizar a população que Fernando Lopes Graça 

surge com as suas “Canções Heróicas “. 

 

   2.1.3-As «Canções Heróicas» e as Canções Regionais 

Portuguesas de Fernando Lopes Graça. 

Estas canções contribuíram de uma forma inequívoca para a solidificação de um 

espírito de resistência e de contestação a um estado totalitário de direita do Estado Novo 

salazarista. Elas assumir-se-ão também, como as sementes das futuras canções de 

intervenção. As suas mensagens, de deliberada esperança num futuro diferente, 

disseminam-se nas diversas composições de poetas anti-fascistas nos quais o 

compositor Fernando Lopes Graça se apoiou. Exemplos de José Gomes Ferreira, Carlos 

de Oliveira, João José Cochofel, Antunes da Silva entre outros. A “heróica” «Acordai» 

de Lopes Graça proclama: 

Acordai /homens que dormis /a embalar a dor  

Dos silêncios vis /vinde no clamor /das almas viris …  

Acordai /acendei/de almas e de sóis  

Este mar sem cais /nem luz de faróis/ 

Os nossos heróis dormem nos covais / Acordai! 

Este apelo, esta súplica ao despertar dos nossos heróis oprimidos pelo terror e 

pela dor prossegue com um apelo à unicidade, ao espírito gregário, condição sine qua 

non para enfrentar o poder instituído. Este chamamento simultaneamente dramático e 

vigoroso visa abalar a consciência dos heróis que têm de assumir a liderança de todos os 

opositores com vista à libertação de um povo até ao momento sem rumo, sem mar, sem 

cais. Como acredita o tema “Jornada”no refrão: “vozes ao alto, vozes ao alto /unidos 

como os dedos da mão /havemos de chegar ao fim da estrada/ao som desta canção.”  
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A ambição de liberdade vivida pelo Coro da Academia dos Amadores de Música 

do Maestro Lopes Graça propiciou, apesar dos variados problemas criados pela censura 

do regime, bons espectáculos não só musicais como políticos a muitos portugueses. A 

este propósito, Lopes Graça considerou as suas canções “politicamente empenhadas” ; 

citado por Raposo (2007:27)  

(…) no sentido, ou na medida, em que pretenderam contribuir para a luta do povo português, a 

que primordialmente foram destinadas, contra o regime despótico, antidemocrático e violentador 

de corpos e almas que durante cerca de cinquenta anos lhe foi imposto. Eram, pois, essas 

obrinhas, essas canções uma arma: uma arma pacífica mas não inocente ao serviço da nossa 

oprimida grei, da sua libertação, da sua exaltação, da sua fraternização. “   

Por seu turno, as Canções Regionais Portuguesas, recolhidas e harmonizadas em 

parceria com uma outra figura incontornável da música portuguesa – Michel Giacometti 

constituem a memória viva de um povo. É através delas que o povo se revela, se 

identifica e afirma os seus ideais. Destaquemos também, por isso, a importância crucial 

deste etno-musicólogo, de origem italiana, na valiosa recolha de temas regionais 

genuínos que, desta forma, se recuperaram, evitando a sua perda irreparável para 

sempre. Paradigma deste esforço de Giacometti é a recolha em parceria com Lopes 

Graça da “Antologia da Música Regional Portuguesa “com temas tradicionais de todo o 

país de valor inestimável para a cultura musical.   

A Obra de Lopes Graça resulta, por um lado, da sua natural criatividade e 

erudição dando voz inclusive a grandes poetas e, por outro, da peculiar influência 

popular. Estes factos propiciaram uma atmosfera musical, cultural e política que se 

constituirá como o natural embrião da canção de intervenção. Este movimento de 

resistência cultural repercutiu-se ao longo dos tempos na sociedade portuguesa.  

   2.1.4- A Geração de Coimbra: Trovadores e Baladeiros   

A população académica de Coimbra prosseguiu com a génese do canto de 

intervenção através de uma nova geração de fadistas que perspectivam uma nova forma 

de encarar o fado. Dos novos elementos destacam-se Artur Paredes, com as suas 

sonoridades da guitarra e José Boavida bem como Edmundo Bettencourt – inovadores e 

intérpretes de temas tradicionais. Segundo Raposo (2000:167) ” Se Bettencourt traz 

para o fado de Coimbra letras com outra qualidade e as canções populares, desde a 
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Beira-Baixa, ao Alentejo e aos Açores, Artur Paredes é o «pai» de uma plêiade de 

extraordinários guitarristas da geração seguinte.” 

O ano de 1965 e o “cantautor” José Afonso propiciaram o aparecimento da nova 

forma musical com raiz no fado: a balada. Segundo Manuel Alegre cit. por Raposo 

(2007:61) 

 “Tudo mudou. Era um tempo novo, quase vertiginoso. Um ritmo que estava na vida e dentro de 

nós. Um ritmo que tinha de terá a sua expressão na guitarra, na poesia na canção. Foi então que 

se deu o encontro da poesia e da música, do poema e da voz. Tudo se transformava em 

instrumento de luta e de intervenção. A tensão vivida, a energia nova exigiam uma poética nova, 

uma poética activa e útil […] A vontade de mudar criava uma nova ética e precisava de uma 

estética nova. E nasceram as trovas.” 

Desta forma, surge a balada. Esta resulta da junção da poesia de carácter mais 

sentimental, até então, mais elitista com a do género popular adquirindo um cunho sui 

generis. 

A poesia musicada de intervenção teve múltiplos intervenientes quer na poesia 

quer na música. A nível de poemas musicados notabilizaram-se José Carlos Ary dos 

Santos, Manuel Alegre, José Jorge Letria, Sophia de Mello Breyner, entre outros. A 

nível de cantores, podemos salientar Manuel Freire, Francisco Fanhais, Carlos Alberto 

Moniz, Fausto Bordalo Dias, Janita Salomé, Pedro Barroso entre outros. 

Por razões específicas deste trabalho de pesquisa, quisemos destacar a 

importância dos cinco mais influentes cantautores no nosso panorama artístico-musical 

do canto de intervenção, entre a década dos anos sessenta até ao 25 de Abril de 

1974,nomeadamente José Afonso, Adriano Correia de Oliveira, José Mário Branco, 

Luís Cília e Sérgio Godinho.  

3.Os cantautores de referência na Música de Intervenção.  

   3.1-José Afonso (1929-1987) 

Nesta época crucial da vida académica coimbrã, surge, então, José Afonso com 

as “canções de réplica “como ele as apelidou. Letria (1999:36) referiu 
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(…) que elas são a réplica necessária e possível à inércia, à alienação, ao conformismo. Eram a 

resposta corajosa ao marasmo, o saudável abanão numa juventude que começava a ter nas suas 

próprias mãos a possibilidade real de construir o futuro à medida dos seus anseios e objectivos. 

 A crise académica de 1962 reforça a persistência dos estudantes das 

Universidades em não se deixar manipular pelas forças opressoras do poder, da recusa 

em aceitar acriticamente a sua integração quer nas diversas repartições, quer nas 

diferentes empresas, quer nas fileiras do exército que se encontra nas colónias há já um 

ano.  

Na “Balada de Outono”  José Afonso evoca a violência do seu sofrimento que 

confessa não cantar mais, provocando uma forte compaixão de todos quantos se 

deliciam com a sua maviosa voz:  

Água das fontes/ calai/ó ribeiras chorai /que eu não torno a cantar / Rios que vão dar ao mar 

//deixem meus olhos secar /águas das fontes/calai/ó ribeiras chorai /que eu não volto a cantar/. 

  Estando no início de carreira, José Afonso ameaça não usar mais a sua voz para 

cantar. Poderemos argumentar que o cantautor pretende acalmar os seus detractores 

políticos recorrendo à ironia. Como constataremos, o poeta-cantor jamais parará de 

“incomodar “os senhores do lápis azul” da censura. Com o canto “Menino do Bairro 

Negro” dava início a uma nova trajectória de um movimento imparável, levando os 

estudantes e trabalhadores a trautearem os temas nas lutas que protagonizavam. Era a 

prova cabal que todos partilhavam das revoltas, das alegrias, das esperanças, dos 

desejos plasmados nas canções do destemido cantor.  

Menino sem condição /irmão de todos os nus /tira os olhos do chão /vem ver a luz/ Negro Bairro 

Negro Bairro Negro /Onde não há pão, não há sossego /- Menino pobre o teu lar /queira ou não 

queira o papão /há-de um dia cantar esta canção. 

A pobreza, a miséria e a referência a um “papão” impelem o cantautor à 

denúncia da injustiça. 

José Afonso prossegue a nova vaga com a alegoria dos “Vampiros” reforçando a 

ideia de que é urgente combater a sinistra atmosfera gerada pela velha política opressiva 

e repressiva do regime ditatorial. 

”No céu cinzento sob o astro mudo /batendo as asas pela noite calada /Vêm em bandos /com pés 

de veludo /chupar o sangue/ fresco da manada / …Eles comem tudo, eles comem tudo, eles 
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comem tudo e não deixam nada/…São os mordomos do universo todo /Senhores à força 

mandadores sem lei /enchem as tulhas /(….)No chão do medo tombam os vencidos /ouvem-se os 

gritos na noite abafada /jazem nos fossos/vítimas de um credo /e não se esgota o sangue da 

manada. /, 

Já Mário Correia (1984:42) argumenta relativamente ao cantautor: 

Ninguém, melhor do que ele transmite os seus desesperos e raiva, as suas aspirações de amor, de 

paz, de justiça, de verdade. Por isto todos o amam. E o amor do povo, dos jovens, de todos 

aqueles que ainda não estão definitivamente contaminados, esclerosados, é, tenho a certeza, a 

recompensa e glória de José Afonso.   

A viragem histórica acontece em 1971.Como refere o próprio José Afonso, citado por 

Correia (1984:43),  

Cada intérprete terá com certeza algumas coisas para dizer. Resta saber se é de facto nova a 

maneira como o faz e importante e urgente que o faça. De qualquer forma, não creio que uma 

geração de cantores populares possa subsistir sem uma forma que os impulsione, sem uma raiz 

genuína, originada na nossa tradição oral na qual se apoiem para não caírem em importações. 

Essa raiz existe mas é, em grande parte ignorada ou, o que é pior menosprezada. 

Este argumento é comprovado com os temas populares recolhidos e cantados por 

José Afonso “Maria Faia, O Entrudo, O Resineiro, entre outros.  

Convém não esquecermos as sucessivas fases da evolução da Música 

Portuguesa: desde o Fado, dito de Lisboa, passando  pelo Cante Alentejano, pelo fado 

de Coimbra, pela Balada e por diferentes formas musicais do meio urbano, todos 

contribuíram para o aparecimento de uma raiz genuína.   

Importa estabelecer, nesta fase, a diferença entre música tradicional e música 

popular, assunto que apoquentava todos quantos se dedicavam à música neste período. 

Segundo Eduardo Paes Mamede citado por Mário Correia (1984:43) 

 Música Tradicional é aquela que é criada pelo povo anónimo, transmitida, em geral, por tradição 

oral ou auditiva e que se encontra ligada a aspectos lúdicos, cerimoniais ou religiosos das 

comunidades. É sempre a expressão musical de culturas diferenciadas, denotando sensibilidades 

específicas e identificadora e identificada do povo que a cria. Trata-se de formas musicais muitas 

vezes antiquíssimas que sobreviveram, por isolamento das comunidades que lhes deram origem à 

actual bipolarização dos modos maior e menor, resistindo desta forma por tradição oral, a 

construção na antiga ordem modal só possível em comunidades rurais afastadas da diluição dos 

grandes centros urbanos. 
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 São normalmente temas bastante antigos que chegaram até nós por tradição 

oral, com todas as possíveis variações, passível de adulterações porquanto passaram de 

geração em geração, sem registos escritos. 

 Por sua vez, Mário Correia (1984:44) propõe uma definição de música popular:  

(…) É aquela que é feita por indivíduos cuja autoria é devidamente assinalada e inspirada directa 

ou indirectamente pela tradição musical do seu país de origem, num trabalho de estilização de 

ritmos, harmonias e melodias em simbiose com as suas próprias influências musicais urbanas e 

universais. Trata-se quase sempre de um trabalho com preocupações culturais e que espelha, 

duma forma ou de outra, temas de cariz social numa evolução da poesia popular ou adaptada à 

linguagem do quotidiano. 

 Vai ser a partir deste novo conceito de nova música portuguesa que surgirão os 

cantores que marcarão o futuro panorama artístico do canto de intervenção. José Afonso 

prossegue a sua inspiração com temas como “Coro da Primavera”evocando o estilo das 

“Heróicas” do maestro Lopes Graça, com um ritmo, cadenciado e enérgico, 

denunciando um poder temporal que é contestado.16 

Comprovando a influência do maestro, num processo de intertextualidade, José 

Afonso compôs e interpretou “O Coro da Primavera”no qual, em estilo de coro, 

convida os corajosos cantores da matinal canção a assumir o combate com a finalidade 

de obterem a tão almejada libertação:  

“Cobre-te canalha na mortalha hoje o rei vai nu /os velhos tiranos de há mil anos dormem como tu 

/...Sempre à tua frente viste gente de outra condição /…Ergue-te ao sol de verão /somos nós os teus 

cantores /da matinal canção /ouvem-se já os rumores /…Ouvem-se já os tambores/” 

 Após esta acusação ao poder, o cantautor pretende motivar os seus 

companheiros a libertarem-se do medo e a reagir, vigilantes, à fome, ao medo e à morte. 

Esta revolta, este apelo à indignação pretende despertar as pessoas da resignação 

pungente e complacente. Para tal, propõe a união do povo para, de mãos dadas, com os 

mesmos ideais, poder semear o amor cantando o tema que o libertará: 

                                                           
16 -Para desgaste e descredibilização da ditadura, muito contribuiu o papel fundamental do programa 
televisivo: Zip Zip entre Maio e Dezembro de 1969, ao lançar, na sua programação, a maioria dos 
cantores de intervenção. O programa de Fialho Gouveia, Carlos Cruz e José Nuno Martins com a 
colaboração saudosa de Raul Solnado tornou-se, apesar do papel da censura, um êxito nacional. 
Este programa conseguiu congregar, pela primeira vez, um grupo de cantautores que, inicialmente, se 
encontravam dispersos e desconhecidos do grande público.  
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” Ouvem-se já os tambores /…Livra-te do medo /que bem cedo há-de o sol queimar / e tu 

camarada põe-te em guarda que te vão matar /venham lavradeiras /mondadeiras deste campo 

em flor /venham enlaçadas, de mãos dadas/ semear o amor ”. 

Este tema assume a linha de um poema-hino apelando aos oprimidos para que 

em grupo consigam superar as maiores adversidades. O espírito de união, o apelo à 

insurreição, à revolta parte da energia proveniente da junção música e letra. Esta 

composição à semelhança com as Heróicas pretende obter a libertação de um povo do 

seu jugo, da sua força opressora:  

Ergue-te ao sol de verão /somos nós os teus cantores /da matinal canção /ouvem-se já os 

rumores /ouvem-se já os clamores /. 

A criatividade de José Afonso prossegue com o tema tétrico “A morte saiu à 

rua”. Esta canção assume a pretensão de homenagear todos quantos sofreram com a 

repressão, com a tortura, com as agruras infligidas pelo regime fascista. A inspiração 

partiu do assassinato do escultor anti-fascista, membro do Partido Comunista Português 

– José Dias Coelho, pela Polícia política – PIDE - em plena rua de Lisboa em 19 de 

Dezembro de 1961: 

 A morte saiu à rua num dia assim /naquele lugar sem nome para qualquer fim /uma gota rubra 

sobre a calçada cai/ e um rio de sangue /dum /peito aberto sai/ Vão dizendo em toda a parte o 

pintor morreu/teu sangue pintor reclama outra morte igual/. 

 A denúncia da lei assassina, exaspera com a anunciada vingança que partilha do 

provérbio popular” - rirá melhor quem rir por fim …“. 

O ambiente de mal-estar, de desânimo é combatido pelo “cantador alegre “da 

canção “Fui à beira do Mar” do LP “Vou ser como a toupeira.” O Poeta põe em causa o 

esforço na noite fria. É-lhe exigido tanto esforço que só poderá superar tal dificuldade 

através da alegria. É esta que lhe possibilita vencer o medo simbolizado na metáfora do 

frio:  

(…) ó cantador alegre que é da tua alegria /tens tanto para andar /e a noite está tão fria (…) 

desde então a bater /no meu peito em segredo /sinto uma voz dizer /teima, teima sem medo.  

José Afonso, usando a comparação com a toupeira no tema “Eu vou ser como a 

toupeira”, defende que mais vale tombar a uma sarjeta ao abandono que cair na mão, 

como, de quem nos pode eliminar a vida. A sua resistência, a sua tenacidade, o seu 
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orgulho na luta por um ideal patriótico é tão forte que não se imagina a entregar-se a 

quem lhe inflige sofrimento com a agravante de ainda lhe roubar o alimento. O poeta 

está consciente de que o esforço que tem de fazer é grande, contudo, a razão que o 

sustém é mais consistente. “…mais vale dar numa sarjeta que na mão de quem nos 

inveja a vida e tira o pão.” No tema “Venham mais cinco ”-canção do álbum do mesmo 

nome, o poeta reage da mesma forma, “A bucha é dura /mais dura é a razão que a 

sustém…”. Numa terra em que a lei privilegia aquele que “ de espada à cinta /já crê 

que é rei d’Aquém e d’Além-Mar” , as pessoas terão de reagir e de … vir para a rua 

gritar que é já tempo de embalar a trouxa e zarpar. Perante este clima de repressão 

física e de opressão psicológica, perante um país que não oferece as condições mínimas 

tanto políticas como económicas, milhares de portugueses optaram como solução 

abandonar o país. A perseguição política e a falta de emprego condigno 

impossibilitavam uma estabilidade económica da família. Para exprimir tal inquietude, 

José Afonso exclama: ”E as vozes embarcam /num silêncio aflito /quanto mais se apartam /mais se 

ouve o seu grito /.Do tema “Que Amor não me engana” do Álbum: Venham mais cinco”)17 

Os portugueses, fustigados pela insegurança e pelo mal-estar pessoal e social, 

lançam-se pelos quatro cantos do mundo na busca de um ideal irrealizável na sua terra: 

“…vem da sua terra um homem /tentar a ventura /põe a roupa/ na maleta/lá vai de 

abalada /não pensa em voltar /faz como a formiga /fura fura /fura sem parar 

/Composição “Fura Fura” do Álbum “Fura Fura” (1979). O paradigma da formiga 

laboriosa, subentenda-se o português que luta pela vida para obter arduamente frutos do 

seu penoso trabalho, está presente também neste tema, denominado “A formiga no 

carreiro” identicamente metafórico para expressar as dificuldades de todos quantos se 

opunham ao regime, que se regiam por outros caminhos que os conduzisse à 

democracia, à liberdade de expressão: 

 “A formiga no carreiro /vinha em sentido diferente /caiu à rua no meio de toda a gente /buliu, 

buliu/abriu as gâmbias /para trepar às varandas /e de cima de uma delas /virou-se pró 

formigueiro /mudem de rumo /mudem de rumo /já lá vem outro carreiro.   

A mudança de rumo forçou, como já referimos, milhares de portugueses a 

procurarem destinos, países com culturas e modos de vida diferentes, em condições, por 

vezes de extrema dificuldade de adaptação: 

                                                           
17

 -Apraz destacar o papel cultural da revista Mundo da Canção (MC), de Avelino Tavares, que divulgava, 
na medida do possível, estes temas musicais os protagonistas da canção de intervenção.   
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 Adeus ó Serra da Lapa /Adeus que te vou deixar /ó minha terra ó minha enxada/não faço gosto 

em voltar / …Companheiros de aventura /vinde comigo viajar /a noite é negra a vida é dura 

/não faço gosto em voltar /... O meu caminho está traçado/não faço gosto em voltar / moirar a 

terra insegura? / Fugir da serra e do mar?    

A repulsa em regressar a um país que ama é enorme. A falta de trabalho, a 

“negra noite” e a “vida dura” afastam todas as pretensões de exercer o direito de 

cidadania, na sua plenitude, permanecendo no país de acolhimento. O cantautor, para 

contrariar esta vaga de desolação, de asfixia, cantou o tema “Utopia”do Álbum: “Como 

se fora seu filho” na defesa de uma sociedade livre, democrática, solidária e assertiva: 

Cidade /sem muros nem ameias /gente igual por dentro gente igual por fora /onde a 

folha da palma /afaga a cantaria /cidade do homem /não do lobo mas irmão /capital da 

alegria.  

O empenho e a actividade criadora de José Afonso abriram portas a intérpretes que 

partilharam os mesmos ideais, caso de Adriano Correia de Oliveira. 

    

3.2-O Cantautor Adriano Correia de Oliveira (1942-1982) 

Paralelamente à obra de José Afonso, surge o cantor Adriano Correia de 

Oliveira, cuja voz celebrizou o poema de Manuel Alegre “Trova do Vento que 

Passa”musicado por António de Portugal – considerada a primeira trova típica de 

Coimbra.Com evidente influência do fado, tornou-se o símbolo da inquietação 

patriótica que serviu de hino às lutas académicas: Pergunto ao vento que passa /notícias 

do meu país /e o vento cala a desgraça / e o vento nada me diz / (…) O poeta Manuel 

Alegre escreveu este tema num momento de superior inspiração. O silêncio da desgraça 

é simbolizado pelo vento que reprime, que abafa o sofrimento de alguém que vive um 

sentimento nostálgico. Contudo, o poeta assume-se como uma candeia, o porta-voz dos 

homens que, pelo seu simbolismo, no seio das agruras de um país, ilumina, irradia sons 

harmoniosos de esperança. Desse facto, resulta a tenaz resistência às adversidades 

tornando o poeta o herói de todos quantos contestam a situação política vivida na época 

da ditadura de Salazar: Mesmo na noite mais triste/em tempo de servidão /há sempre 

alguém que resiste /há sempre alguém que diz não! Quem disse: “não”! foi a voz 

eclética do cantor.  
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 As mensagens, os poemas cantados por Adriano assumem uma autonomia tal 

que se tornam essenciais para a consciencialização dos cidadãos. 

Não obstante, destaquemos uma vez mais a inequívoca importância das canções. 

Para além de José Afonso, Adriano teve um papel fundamental no panorama musical 

português. A sua persistência, os seus demais valores, a sua coragem em defrontar as 

forças do regime, a sua aversão ao consumismo cultural fizeram dele uma personalidade 

incontornável no canto de intervenção. A propósito, refere-nos Manuel Alegre citado 

por Raposo (2000:20), 

 (…) A voz de Adriano era uma voz alegre e triste, solidária e solitária, havia nele ternura e 

mágoa, esperança e desesperança, amparo e desamparo, festa e luto, amor e luta. E também 

saudade e fraternidade (…) voz de fado e de destino herança talvez do mouro e do celta que nos 

habitam, a voz de Adriano tinha também o masculino apelo do rebate e do combate. 

 

Adriano intervém como intérprete, compositor e participante em iniciativas de 

carácter estudantil. A sua coragem extravasou toda a sua vida académica e prosseguiu 

com a interpretação de temas que desafiavam a força da repressão tais como: a falta de 

liberdade e a consequente prisão dos opositores ao regime, a denúncia da guerra 

colonial e injustiças resultantes de uma realidade adversa. A “Canção Terceira” 

argumenta:  

(…) quando desembarcarmos no Rossio/Vão vestir-te com grades /que é um vestido para todas 

as idades /na pátria dos poetas em Rossio triste. 

 Esta necessidade de apelidar o país de pátria dos poetas constitui-se como um 

apelo à pátria de pessoas livres. Tal como se encontrava o país, o poeta considerava-o 

um triste destino, o destino da gente do meu país, “como alude na canção “Pátria”. O 

lamento persiste sobre todos aqueles que pereceram em luta com “uma Lisboa”, 

sinédoque de Portugal, tão longínqua de um canto alegre, promissor, “Eu canto um mês 

com lágrimas /…em que os mortos amados batem à porta do poema …”. Apesar da 

morte de um amigo que tanto desejava estar em Lisboa expresso na “Canção com 

Lágrimas”, o cantautor revela um sentimento de esperança relativamente ao país:  

Com Lisboa tão longe ó meu irmão tão breve /que nunca mais acenderás no meu o teu cigarro 

/eu canto para ti Lisboa à tua espera.” 
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A denúncia, a frontalidade sem restrições são apresentadas com a voz imbuída 

de coragem sob a forma de poema “em Porque” de Florbela Espanca. Apresentado 

numa estrutura antitética na qual os outros por oposição a um tu são considerados 

“hipócritas, cobardes e fracos”. Sofia de Mello Breyner de uma forma sub-reptícia 

pretendeu qualificar todos aqueles que se serviam do velho Regime desses defeitos, 

contrapondo as virtudes das vítimas inocentes que eram objecto de medidas 

persecutórias. É na voz de Adriano que este poema adquire uma maior projecção, um 

novo dinamismo: 

Porque os outros se mascaram mas tu não / Porque os outros são os túmulos caiados /Onde 

germina calada a podridão /Porque os outros se calam mas tu não/ Porque os outros se 

compram e se vendem /E os seus gestos dão sempre dividendos…/Porque os outros vão à 

sombra dos abrigos /E tu vais de mãos dadas com os perigos/Porque os outros calculam mas tu 

não.”   

 O sofrimento do povo português persiste e é denunciado de forma metafórica, 

todavia, não menos objectiva. No tema de Manuel da Fonseca “Tejo que lavas as águas” 

o rio assume-se como a fonte regeneradora dos vícios de uma sociedade conspurcada de 

injustiças, de exploração dos mais poderosos sobre os miseráveis, os mais necessitados, 

uns nos palácios, outros nos bairros de lata: 

Tejo que lavas as águas …/lava bancos e empresas/dos comedores de dinheiro/que dos salários 

de tristeza/arrecadam lucro inteiro/lava palácios vivendas/casebres bairros de lata/leva 

negócios e rendas /que a uns farta e a outros mata. 

O poeta solicita ao Tejo que lave a cidade – entenda-se país - dos vícios, dos 

favores, do poder dos ricos e finalmente das grades, de tudo o que impeça a liberdade 

dos resistentes. E prossegue: 

 Lava avenidas de vícios /vielas de amores venais /lava albergues e hospícios /cadeias e 

hospitais /afoga empenhos favores/vãs glórias ocas palmas /leva o poder dos senhores/que 

compram corpos e almas /leva nas águas as grades …  

 Por seu turno, a liberdade é uma bandeira que Adriano nunca deixou de brandir, 

de desejar, desde o tempo da capa negra que se assemelhava a uma rosa negra, símbolo 

do desejo de liberdade, das lutas travadas com as forças da opressão. Tal é notório na 

composição “Capa negra rosa negra”- capa negra, rosa negra sem roseira…/vira costas à 

saudade /bandeira da liberdade.” 
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 Confessa-se, de seguida, livre cantador como as aves, que não pode viver na 

repressão. 

O tema popular “Lira”confere a Adriano o estatuto de um verdadeiro poeta que 

na impossibilidade de sobrevivência da lira, símbolo da liberdade musical e poética, 

solicita, por analogia ao mito de Orfeu, a sua própria morte. Uma questão se impõe: 

como poderá o poeta exercer a sua missão se acaso não puder usufruir da sua própria 

liberdade?  

Perante a morte da lira, ícone do encantamento quer da linguagem poética quer 

da linguagem musical, o poeta deixou de ter importância, de ter valor numa atitude de 

desafio, de coragem. Propõe-se morrer com o objectivo de se tornar mártir, apelando, 

deste modo, para a nobreza do acto poético. Pretende o poeta apelar à consciência e 

sucessiva mobilização das demais pessoas para o seu sofrimento: 

Morte que mataste lira /mata-me a mim que sou teu /Morte que mataste lira /mata-me a mim que 

sou teu /mata-me com os mesmos ferros /com que a lira morreu …/o que mais sofre sou eu.” 

O Tema do Ultramar foi motivado pelo forte descontentamento, não só dos 

homens mobilizados para combate como dos seus familiares e uma grande maioria dos 

portugueses da época. Vários foram os motivos evocativos da referida guerra, caso da 

canção “Pedro Soldado” que indica o caminho de tantos jovens que interromperam as 

suas aspirações para, segundo os preceitos da ditadura, defender “os interesses da nossa 

pátria”. Assim partiram com o nome bordado num saco cheio de ilusões, como refere a 

composição de Adriano: 

Triste vai Pedro soldado numa rota de barcos que vai para a guerra,/ Já lá vai Pedro 

soldado/Num barco da nossa armada /…e leva o nome bordado num saco cheio de nada. 

 Outro dos temas musicais é a” Menina dos olhos tristes”de Reinaldo Ferreira 

que, à semelhança das nossas cantigas de amigo, lamenta-se, chorando, a ausência de 

um soldado, ente querido, que jamais regressará do Ultramar. A mensagem recebida 

pela Lua, sempre companheira, confidente em momentos de profundo sofrimento, 

informa que ele, afinal, virá defunto, num caixão eufemísticamente referido como caixa 

de pinho:  

“Menina dos olhos tristes/O que tanto a faz chorar /O soldadinho não volta /do outro lado do 

mar / Anda tão triste um amigo /uma carta o fez chorar/O soldadinho não volta /do outro lado 
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do mar/O soldadinho já volta /está mesmo quase a chegar/vem numa caixa de pinho/do outro 

lado do mar/desta vez o soldadinho nunca mais se fez ao mar/. 

Este tema, sinédoque de um problema sociológico que perpassou 

transversalmente toda a sociedade portuguesa entre 1961 e 1974, infligiu milhares de 

vítimas mortais e feridos com marcas físicas e traumáticas que perduram até nossos 

dias, aliás como já foi referido no capítulo referente ao tema.  

O argumento é repetido na canção: “As balas”. Adriano e Manuel da Fonseca 

estabelecem uma dicotomia entre a vida e a morte. Em todos os três primeiros versos de 

cada quadra, à excepção da última, os poetas tecem um elogio à vida por oposição ao 

último verso de cada quadra onde alertam para o sofrimento das  balas que derramam 

sangue. De destacar a última quadra que reforçam as razões e as consequências da 

utilização das balas:  

“Dá o Outono, as uvas e o vinho, /Dos olivais, azeite nos é dado. /Dá a cama e a mesa o verde 

pinho, /As balas deram sangue derramado. (…) Essas balas deram sangue derramado, /Só 

roubo e fome e o sangue derramado. /Só ruína e peste e o sangue derramado, /Só crime e morte 

e o sangue derramado.” 

A “Canção do Soldado” satiriza, recorrendo a uma metáfora cabalística - das 

sete balas, sete flores de limão p’ra lutar até morrer. Desta afirmação subjaz a 

violência atroz de uma luta fratricida. O conceito de guerra é satirizado por uma 

pretensão absurda de lutar até vencer como se a guerra se vencesse, única e 

exclusivamente, através das armas. Para contestar essa ideia, os poetas, numa atitude 

pacifista, entregam o estandarte como renúncia à guerra: 

  Sete balas só na mão/ Já começa amanhecer. /Sete flores de limão/P’ra lutar até vencer. / 

Sete flores de limão/P´ra lutar até morrer. /Já o rouxinol cantou/Tomai o nosso estandarte. / 

No seu sangue misturado/Já não há desigualdade. /No seu sangue misturado/Já não há 

desigualdade. 

Sete balas só na mão/ Já começamos a amanhecer. /Sete flores de limão/Para lutar até vencer. 

Um outro grande tema de Adriano, e simultaneamente de carácter relevante para 

a nossa identidade como povo, é a Emigração. O papel de Adriano foi fundamental para 

que as pessoas se interrogassem sobre as causas do êxodo de muitos portugueses. Para 

tal, interpretou um poema da galega Rosália de Castro: “Cantar de Emigração”. Neste 

poema, a poetisa referindo-se à sua região da Galiza tece um panorama, que na 
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perspectiva de Adriano Correia de Oliveira, se repete em Portugal. Na impossibilidade 

de o poder referir livremente por razões políticas, Adriano recorre a este tema musical 

com o objectivo de confirmar mais um estigma da sociedade portuguesa para além do 

referente à guerra do ultramar – a saga da emigração. É estabelecido um paralelismo 

entre as regiões da Galiza e a do Norte de Portugal pelas suas afinidades socioculturais e 

geográficas.      

Esta composição musical deixa antever, de uma forma suave e cantante, o êxodo 

de muitos patriotas que, vivendo em Portugal em condições de extremas dificuldades 

económicas, abandonam o país e rumam em direcção a um outro, com todas as 

condicionantes previsíveis e imprevisíveis, que ofereça melhores condições de vida. As 

pessoas vão em busca de uma sobrevivência que seja menos penosa, mais promissora.  

   Na primeira quadra, a poetisa alerta para o perigo de todos os homens 

abandonarem a terra – os desvalorizados espaços rurais, deixando de haver a força 

humana para cortar o trigo, o pão de que as populações necessitam. Para Vieira 

(2000:25)   

(…) os campos despovoam-se ainda mais e cava-se um grande fosso estrutural entre o litoral e o 

interior do país. A agricultura estagna, com uma taxa de um por cento ao longo da década …a 

população activa nos campos decresce, entre 1960 e 1970 de 44% para 32% do total. Este é o 

momento em que Portugal, contrariando a vontade mais íntima de Salazar, perde a identidade 

rústica assumindo um perfil de país industrial.    

Na quadra seguinte ecoam as palavras dolorosas: órfãos, órfãs, solidão, mães 

sem filhos, filhos sem mães. O que resta da emigração condensa-se no simbolismo da 

expressão metafórica - campos de solidão. Esta espelha o consequente 

desmembramento da família por força de uma sociedade espartilhada com deficiências a 

nível dos tecidos económico, social, político e cultural. 

 Este canto de intervenção pretende despertar nas pessoas o sentimento evocado 

na apóstrofe: “coração” para, de seguida, imbuí-lo de sofrimento resultante das longas 

ausências mortais. Surgem, nesta quadra, as viúvas angustiadas pelas ausências dos 

maridos ou em trabalho no estrangeiro ou na guerra colonial. A este propósito, Vieira 

(2000:25) explica: 
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 (…) quando os homens não vão para África combater pela pátria, vão para França lutar pela 

vida.Com a guerra a emigração é outro elemento da radical mudança da paisagem humana 

operada em Portugal nos anos sessenta” . 

A repetição da primeira quadra atenua a angústia das famílias destroçadas por 

um país sem condições quer económicas quer políticas. De acrescentar neste poema 

musicado, a alusão ao mitologema português aqui presente: a vocação nostálgica do 

impossível como refere Durand (1986:15). O poema gera uma reacção nostálgica de 

uma esperança desesperada, sendo este o significado da habitual expressão “saudade” 

tão característica dos portugueses.18 A resignação, o sofrimento de “longas ausências até 

mortais que transparecem da composição, ao estilo de balada, evoca as autóctones 

cantigas de amigo: 

Este parte, aquele parte /e todos, todos se vão  

Galiza ficas sem homens /que possam cortar teu pão  

Tens em troca /órfãos e órfãs  

Tens campos de solidão /tens mães que não têm filhos  

Filhos que não têm pai  

Coração /que tens e sofre  

Longas ausências mortais /viúvas de vivos mortos  

Que ninguém consolará 

  Por sua vez, na canção de Rosália “Emigração” interpretada por Adriano, 

assistimos a uma réplica de situação real. Na verdade, a poetisa apresenta a sua mãe em 

discurso directo. Esta suplica a Deus a protecção para a filha. A cantora prossegue, 

enfatizando a infelicidade de um outro homem ter nascido e não dispor das mínimas 

condições para se realizar tanto profissional como economicamente. 

Finalmente, a compreensão da poetisa por quem abandona a sua terra “coitado”. 

Ela considera que terá razões plausíveis para trocar a sua vida de aparente bem-estar na 

sua terra, por uma situação desconhecida, diferente, contudo, mais promissora em 

termos financeiros. Salientamos o epíteto de “coitado”, de alguém que não se conforma 

                                                           
18

 A consciencialização conseguida através das canções de intervenção foi reconhecidamente eficaz como 
destaca Sá Viana, Ministro da Defesa citado por Raposo (2000:21) “os efeitos demolidores no moral das 
tropas que certas canções produziam. “ 
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com um possível destino que lhe estaria “predestinado”. Deste modo, aventura-se numa 

luta, num esforço que lhe poderá suscitar uma vida melhor quer a nível económico, quer 

social, quer político.”19Esse sofrimento nostálgico, de separação relativamente à família 

e ao país está vincado, uma vez mais, no tema cantado  por Adriano”Quando no 

Silêncio das noites de luar” 20  

Quando no silêncio das noites de luar, /Ia uma estrela pelos céus a correr, / 

Dizia minha mãe de mãos erguidas. /Dizia minha mãe de mãos erguidas. 

 Deus, te guie por bem. /Deus, te guie por bem. 

Desde então quando vejo que um homem, /Deixa a terra onde infeliz nasceu, / 

E fortuna busca noutras praias, digo. /E fortuna busca noutras praias, digo 

Deus, te guie por bem. /Deus, te guie por bem. 

Desde então quando vejo que um homem, / Deixa a terra onde infeliz nasceu, 

E fortuna busca noutras praias, digo. / E fortuna busca noutras praias, digo. 

Não o culpo coitado não o culpo, / Nem lhe rogo pragas nem castigos, 

Nem de que é dono de escolher, me esqueço. Nem de que é dono de escolher, me esqueço 

Porque quem deixa o seu torrão natal, / E fora dos seus caminhos põe os pés, 

Quando troca o certo pelo incerto. /Quando troca o certo pelo incerto. 

Motivos há-de ter. / Motivos há-de ter. / Motivos há-de ter.” 

Para finalizar, Manuel Alegre, citado por Barroso (2000:169), conclui sobre a 

importância dos dois cantautores no canto de intervenção, destacando o valor da 

interpretação musical na divulgação dos textos poéticos, 

Importa salientar a importância que tiveram as trovas do Adriano e as baladas do Zeca como 

estímulo e factores de mobilização da luta estudantil. Importa ainda sublinhar que essa junção da 

poesia e da música constituiu na altura o verdadeiro vanguardismo estético português (…) Pela 

voz de Adriano Correia de Oliveira os poemas chegavam ao povo e ao país inteiro, a tal ponto 

que alguns desses poemas deixaram de ter autor para passarem a fazer parte da nossa memória 

                                                           
19Adriano confessa in Raposo (2000:21) que a canção antes do 25 de Abril, desempenhou um 
papel importante, um papel complementar da outra luta, a luta política junto das massas 
populares e da classe operária. Ela foi o estímulo, o grito de alerta, a denúncia da ausência de 
liberdade, da exploração na terra e na fábrica, de guerra e da emigração. Pela minha parte insisti 
muitas vezes em fazer canções que pudessem tocar de certo modo, as pessoas naquilo que elas 
pudessem compreender mais facilmente”. 

 
20

 -Poema de Curros Henriquez, musicado por José Niza . 
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comum e do nosso canto colectivo. Eu já não sinto como meus alguns poemas que Adriano 

cantou “.   

   3.3- O Cantautor José Mário Branco (1942)  

José Mário Branco iniciou a sua juventude inscrevendo-se como membro dos 

jovens estudantes católicos. Contudo, a sua crença no General Humberto Delgado, 

candidato à Presidência da República, motivou-o a inscrever-se no Partido Comunista 

Português. Este facto implicou a participação em encontros clandestinos com a 

finalidade de manifestar oposição face ao regime vigente. Preso, foge de seguida, para 

França a fim de prosseguir a sua luta antifascista. Irá dedicar-se à canção de intervenção 

participando em variados recitais, por diversos países da Europa com temas contra o 

regime, entre os quais a guerra do Ultramar. Consideramos abordar algumas canções 

sobretudo do primeiro e segundo álbum que foram publicados antes do 25 de Abril de 

1974-em 1971 e 1973, respectivamente: “Mudam-se os tempos Mudam-se as vontades” 

e “Margem de Certa Maneira.”Temos ainda a acrescentar um tema considerado 

emblemático da sua filosofia de vida: “Le Déserteur”de Boris Vian. Apesar de não ser 

de sua autoria, José Mário Branco interpretou-a diversas vezes sobretudo nos seus 

espectáculos em França, como forma de revelar a sua viva contestação ao regime 

ditatorial no que concerne à guerra colonial. 

 O tema original: “Le Déserteur” foi interpretado, várias vezes, por Boris Vian 

autor da carta original dirigida ao Presidente da República Francesa no contexto da 

guerra da Indochina. A adaptação do tema por parte de José Mário Branco teve como 

objectivo sensibilizar todos os portugueses para a necessidade de resistir a ordens 

belicistas proclamadas pelo regime em favor da guerra do Ultramar. Tornava-se 

urgente, segundo o cantor português, espalhar a notícia da renúncia à guerra. O 

propósito revelado na carta assentava no direito à indignação, à recusa na participação 

da guerra tornando-se um desertor, um objector de consciência. Após ter sofrido várias 

contrariedades familiares com mortes, sofrimento dos irmãos e dos filhos, o autor como 

desertor, incentiva todos os portugueses a recusar a guerra. Prossegue com o conselho 

de ser o próprio Presidente a oferecer o seu sangue na defesa do que considera os 

interesses nacionais. Finalmente, adverte o mesmo Presidente de que ele possui armas e 

que os seus agentes poderão disparar sobre ele. Está implícita a mensagem da não-

violência, do incentivo ao diálogo, ao entendimento entre os povos. A canção: “Le 
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Deserteur” …traduzida por José Mário Branco, é um desafio de uma filosofia de vida de 

um pacifista: 

“ Ao senhor presidente e chefe da nação /escrevo a presente /p’ra sua informação. /Recebi um 

postal/um papel militar/com ordem p’ra marchar/p’rà guerra colonial /diga aos seus generais 

/que eu não faço essa guerra/porque eu não vim à Terra/pra matar meus iguais /e aqui digo ao 

senhor/queira o senhor ou não/tomei a decisão/de ser um desertor / desde que me conheço/já vi 

meu pai morrer/vi meus irmãos sofrer/” 

vi meus filhos sem berço /…à guerra dizei 'não!'/a gente negra sofre/e como nós é pobre/somos 

todos irmãos/ e se quer continuar/a matar essa gente/vá o senhor presidente/tomar o meu 

lugar…”  

  O Tema “Perfilados do Medo”, “do álbum “Mudam-se os Tempos, Mudam-se 

as Vontades”, aborda a temática do sofrimento perante a repressão vivida. Resta aos 

portugueses a tábua de salvação cómoda da loucura, ou seja, as pessoas que pensam são 

consideradas loucas, subterfúgio para evitar a morte. A coragem não é valorizada. O 

cantautor ironiza o conformismo de alguns patriotas resumido nas afirmações: 

 Perfilados de medo agradecemos /O medo que nos salva da loucura. Decisão e coragem valem 

menos /e a vida sem viver é mais segura. 

Apelidado de rebanho, perseguido pelo medo, o povo, incluindo-se o próprio 

autor, viveu de tal forma em comunidade, mas de maneira acéfala e isolada do resto da 

Europa e do Mundo que já não sabe dar sentido à vida: 

 Perfilados de medo sem mais voz /o coração nos dentes oprimido /os loucos os fantasmas 

somos nós. / Rebanho pelo medo perseguido /já vivemos tão juntos e tão sós /que da vida 

perdemos o sentido. 

O tema da Emigração é também de primordial importância para este cantautor 

porquanto viveu essa experiência de emigrante exilado desde 1963 até 1974. Como 

alude na canção: “Por Terras de França” – “Não foi por vontade nem por gosto/que 

deixei a minha terra. A fuga em busca de uma viela de esperança representa, uma vez 

mais, todos aqueles que não acreditavam no seu país para se realizarem quer económica, 

quer política, quer socialmente. O tema musical imprime um ritmo vivo e 

simultaneamente irónico que perpassa toda a mensagem enquanto o Zé-povinho não 

descansa, há sempre uma França /Brasil do operário /…na miragem da abastança 

/roendo a nossa grade. José Mário Branco enaltece o valor de um país como a França, 

paradigma de todos os países que albergaram os nossos compatriotas e constituiu-se 
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como um “Brasil “símbolo da salvação tanto das famílias implicadas como do país. A 

França assumiu uma importância relevante na oportunidade de propiciar empregos, de 

concretizar sonhos que, de outra forma, não seriam realizáveis. A França, sobretudo 

Paris, a grande capital cultural da Europa, tornou-se um refúgio, não somente para o 

próprio cantautor, como para outros ilustres resistentes casos do Dr. Mário Soares, do 

poeta Manuel Alegre, dos cantores Luís Cília e Sérgio Godinho entre outros. 

A actividade de José Mário Branco, em França, foi bastante profícua. Segundo 

Raposo (2007:92), 

(…) o cantautor faz recitais frequentes em que denuncia a guerra e o fascismo, por vários países 

e cidades de Europa. Mas paralelamente continua a cantar para a comunidade portuguesa. É 

todavia com o Maio de 68 que se dá a viragem total, o travar de conhecimentos iniciando então 

um relacionamento com artistas franceses, começando a cantar em cabarés… 

Citado por Raposo (2007:93) José Mário Branco confessa as suas influências:  

(…) a maior de todas é o Ferré, embora também tivesse muito marcado por muitas outras coisas, 

o Brel, a canção brasileira, a balada romântica do pós-guerra em França, a Juliette Gréco […] os 

portugueses sobretudo o Zeca e as músicas dos povos – etnomusicologia. 

No entanto, a situação em Portugal, como aponta Sérgio Godinho na composição 

“Cantiga do fogo e da guerra”, alegoria cantada por José Mário Branco, era 

“escaldante”, ou seja, repressiva  

 Em Portugal há um fogo enorme no jardim da guerra /e os homens semeia fagulhas na 

terra /os homens passeiam co’s pés no carvão/que os deuses acendem luzindo um tição.   

O ambiente é de muita tensão a ponto de dar lugar à sátira antitética entre os 

mortos que já não têm sede e os embaixadores e pirómanos e senhores importantes “que 

engolem sangria dos sangues fanados e enxugam os beiços na pele dos queimados.”  

O poeta Sérgio Godinho utiliza certas expressões, que poderíamos apelidar de 

“humor negro” para denegrir a imagem de sobranceria deixada pelos homens do poder e 

de desprezo para com os soldados, vulgarmente conhecidos de “carne para canhão “. 

Por outro lado, para atingir o espaço democrático, os portugueses terão, segundo 

José Mário Branco, de esquecer a ideia saudosista de pensar na vinda de um 

D.Sebastião presente na canção: ”Onde vais ò caminheiro” – “ Era príncipe herdeiro, 

nevoeiro, príncipe agoireiro, o príncipe mal esperado.” Neste poema o poeta estabelece 
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um diálogo com o caminheiro a fim de abordar a célebre temática para os portugueses – 

D.Sebastião. Torna-se uma crítica a todos aqueles crentes no mito sebastianista que 

acreditavam na vinda de um Salvador da Pátria que viria resolver os problemas do país. 

A abordagem cíclica desta temática está, desta vez, pejada de ironia para destroçar 

qualquer veleidade na crença dos sebastianistas: Ver o rei Sebastião primeiro /há tanto tempo 

esperado /voltou no seu veleiro //no nevoeiro /sem glória, nem dinheiro num lençol amortalhado /…Vou 

ao cais para ficar bem certeiro /de que é morto e enterrado. 

É nesta crença de mudança que surge:” Mudam-se os tempos, mudam-se as 

vontades”   

Embora o soneto seja do século XVI, da autoria de Luís Vaz de Camões, foi um 

tema musicado por José Mário Branco no ano de 1971.O cantor, aproveitando a 

composição original acrescenta-lhe um refrão que lhe altera o sentido inicial, 

transformando o soneto num canto de intervenção. 21 

 

  3.4- Luís Cília (1943) 

Nascido em Angola em 1943,veio para Portugal aos 16 anos. O seu primeiro 

contacto com a Casa dos Estudantes do Império despertou-lhe uma tendência para a 

actividade política. Segundo Raposo (2000:144), 

 É aí onde vai conhecer gente e tomar contacto com os problemas políticos e ao mesmo tempo 

conhecer o poeta Daniel Filipe que lhe mostra discos de Léo Ferré e Georges Brassens – um 

disco onde é musicado o Aragon, o que o leva a inflectir da actividade musical. 

À sua breve estada em Portugal, sucedeu-se a sua ida para Paris em Abril de 1964 como 

forma de uma recusa numa participação na guerra colonial que tinha eclodido em 1961 

em Angola. Em Paris, teve a preocupação de se dedicar ao estudo da música, 

designadamente, à composição. Segundo Raposo (2000:74)  

Luís Cília foi o primeiro cantor de intervenção que, no exílio em França, denunciou a guerra 

colonial e a falta de liberdade em Portugal. Gravando ininterruptamente a partir de 1964,realizou 

uma actividade musical intensa tanto discográfica como no que se reporta à realização de recitais 

                                                           
21 Porque foi utilizado como teste diagnóstico, esta composição será analisada, de uma forma mais 
detalhada, no capítulo referente aos temas desenvolvidos em sala de aula. 
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tendo-se profissionalizado em 1967.Mas para além disso, Luís Cília, durante vários anos, dedica-

se ao estudo da harmonia e composição o que é algo invulgar no universo dos cantores de 

intervenção. 

O cantor compôs temas musicais utilizando poemas de poetas portugueses 

nomeadamente não só do amigo pessoal Daniel Filipe como de outros mais conhecidos: 

de Manuel Alegre, José Gomes Ferreira, Rui Namorado José Saramago, Luís de 

Camões, Afonso Duarte, Almeida Garrett, Fernando Pessoa, Guerra Junqueiro, Carlos 

de Oliveira, Miguel Torga, David Mourão Ferreira, António Gedeão e Eugénio de 

Andrade. Pela panóplia de reconhecidos poetas, depreende-se a importância da sua 

função na divulgação da poesia portuguesa pelos recitais em quase todos os países da 

Europa. Pelo facto de a sua acção de resistência ter sido em Paris, cidade em que se 

exilou, o seu trabalho foi intenso e ininterrupto, porquanto desenvolveu uma actividade 

num país livre sem que vivesse uma perseguição política directa como os que viviam 

em Portugal. 

A sua obra apresenta quatro grandes temáticas que serão analisadas partindo dos 

poemas que musicou. A primeira exprime a sua grande preocupação pelo estado em que 

se encontra o país, a segunda desvenda a importância da voz do poeta, do canto na 

divulgação dos ideais de uma sociedade que busca incessantemente o caminho da 

liberdade, a terceira apresenta a denúncia da Guerra do Ultramar e por último, o cantor 

interpreta canções cuja temática é o exílio. 

Partindo para o primeiro tema – estado do país - é o próprio Luís Cília que, em 

linguagem oralizante no tema ”Duas Melodias”, do álbum “Portugal - Angola, chants de 

lutte”, testemunha um país subjugado ao poder político da época (O Almirante Américo 

Tomás desempenhava funções de Presidente da República e o Professor Marcelo 

Caetano como Primeiro-Ministro). Estes, segundo o tema musical, são os responsáveis 

de um povo que, por um lado, está faminto, por outro, morre numa injusta luta no 

Ultramar. Oprimido, resta-lhe ter a liberdade de morrer de fome. Contudo, a réstia de 

esperança subsiste para alimentar a ideia de derrubar, recorrendo à paz e ao socialismo, 

o fascismo: 

“O povo está a morrer /para a guerra é mandado. “ No campo ou na cidade/O nosso povo não 

come/Mas tem a liberdade De morrer de fome. /Mas isto vai acabar, / Vamos dar cabo do fascismo, 

/Então só Povo há-de mandar/Quando houver paz e socialismo. /Há então uma nova melodia/A 
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verdadeira democracia. /E todo o nosso Povo/Terá Paz e Felicidade/Num Portugal Novo e Cheio de 

Liberdade. “ 

No tema ”Meu País” de Daniel Filipe, a voz de Luís Cília constata uma nação 

dominada por uma voz entristecida pela traição e pelo medo, onde as prisões se tornam 

o corolário do sofrimento. Resta a esperança do autor se constituir como a voz da 

esperança:”` 

´É para ti meu canto /a minha esperança /ouço tua voz triste/oh meu país sem culpa /mau país 

onde a traição domina /e o medo assoma nas encruzilhadas /…meu país de operários/cavadores, 

marinheiros. 

O discurso antitético de Manuel Alegre no poema “Portugal Resiste” do álbum 

do mesmo nome, revela a capacidade de contestação ao poder instituído de afirmação de 

uma resistência. A canção denuncia que a população está triste, com a agricultura a 

evidenciar carência de mão-de-obra, já que há muitos portugueses que partem para o 

Ultramar para combater o então denominado pelo regime -terrorista.   

As afirmações antitéticas neste poema justificam a energia de quem contesta 

com frontalidade os constrangimentos que o Estado vigente pretendia coarctar – O 

direito à liberdade e o direito à vida:   

Tiraste-me o direito à vida, mas eu vivo/Mandaste-me prender, mas eu sou livre/ 

Que não pode morrer, não pode ser cativo/Quem pela Pátria morre, e só por ela vive./  

…Vi os velhos e os meninos assentados/nos degraus da tristeza vi meu povo cismando/ 

Vi os campos desertos, vi partir soldados/sobre o meu povo negros corvos vi pairando./ 

E não terás nas tuas mãos de carcereiro/O sol que mora nas canções que nós cantamos 

Nem estas uvas penduradas nas palavras/Tu que servis as pretendeste ou escravas. / 

              Em silêncios de morte e de convento/Tu ouvirás na língua que traíste 

Palavras como o fogo como o vento/Estas palavras com que Portugal resiste. 

A visão apresentada por Carlos de Oliveira em “Lágrimas dos teus olhos” 

representa o infortúnio de ser português, porquanto o medo e a desgraça convivem com 

ele. E se acaso toda a grandeza da Pátria desaparecer aos olhos de quem a defende e a 

venera é ela própria que deixa de ter sentido. Este tema reitera o estigma do sofrimento 

dos portugueses: 
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” Há lágrimas nos teus olhos/e oiço, sem querer, o meu povo chorar […] 

Venço apenas a morte/quando te amo 

Mas o medo e a desgraça andam connosco/e se sofro não é a ti que chamo. 

Chora por mim, por nós. / Lembra-me a voz desse proscrito antigo: 

Morro e toda a tua grandeza, /Pátria, vai comigo".  

Por sua vez, José Saramago no poema “Viandante”anuncia que para além de 

ouvir notícias de fome também pressente muita miséria num país que assiste ao seu 

desmoronamento social:  

Trago notícias de fome/que correm nos campos tristes / […] e tu miséria persistes. 

Também Jonas Negalha, no tema “Bairro de Lata”, interpretado por Luís Cília, 

denuncia a fome que aniquila as pessoas e o frio que anestesia os habitantes do bairro de 

lata. O poeta retrata as péssimas condições de salubridade, das crianças que não têm 

ensino porque a guerra em Angola gastava grande parte dos recursos materiais e 

humanos do país. É a acusação do sujeito poético, por um lado, ao estigma criado contra 

o partido comunista e, por outro, a um regime bélico que não valorizava o bem-estar da 

população: 

 “ Lentamente /A fome nos mata /O frio nos paralisa Neste bairro de lata. /Vidas apodrecem/No 

inferno de Lisboa, /Cheiro de imundície/Em cada corpo caído/Há um sonho que voa. /Bocas sem 

pão/E cérebros sem escola, /Só existe dinheiro/Para a guerra de Angola/E para o jornalista 

/Que ao povo brasileiro/Diz que Salazar/É um grande estadista (que o mundo inteiro/Deve 

imitar/Para que possa escapar/Da esfinge comunista). 

Morremos de frio, /Morremos de fome, /Somos o pão da doença/Que lentamente nos come. / 

Somos oitenta ou cem mil.” 

O sentimento predominante do país é a tripla tristeza simbolizada no refrão no 

poema de Manuel Alegre “País de Abril”: “É triste, é triste, é tão triste o meu país “. 

Esta expressão metonímica simboliza o forte sofrimento, a infelicidade que os 

portugueses evidenciavam no seu dia-a-dia fruto de um clima repressivo de ditadura: 

” São tristes as cidades sob a chuva  

E as canções que se atiram contra as grades/- a minha pátria vestida de viúva 

Entre as grades e a chuva das cidades. É triste, é triste, é tão triste, o meu País 
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Abril tão triste no País de Abril. /Aqui a noite aqui a dor meninos velhos 

- Minha pátria a chorar como quem ri/em surdina em silêncio. E de joelhos.” 

A acusação de que há só mar no seu país, terra que não tem recursos para 

satisfazer a fome do poeta, no poema “Epigrama” de Afonso Duarte, evidencia uma 

identidade nacional própria, isto é, o poeta sente-se ele próprio improdutivo, vencido, 

incapaz de corresponder aos seus anseios “há só mar no meu país /não há terra que dê pão, 

mata-me de fome /a doce ilusão /…há só mar no meu país /e é ele quem diz / e é ele quem sou.” 

O Alentejo, referenciado como celeiro de Portugal, é no poema “Adeus Trigo”o 

símbolo irónico da fome e do sofrimento dos portugueses: Searas cor do sol-posto /meu 

mar alto de aflição/encho-o com suor do rosto /em troca falta-me o pão. 

A “Margem Esquerda” de Urbano Tavares Rodrigues reitera uma atmosfera de 

desolação, de desalento, provocada pelo abandono generalizado dos agricultores, em  

terras alentejanas do trigo. O poeta, através sempre da voz de Luís Cília incita as 

pessoas a permanecer no país e a tentar evitar o êxodo para as grandes cidades 

portuguesas ou para o estrangeiro. O nepotismo, a luta travada entre patrões e 

assalariados e consequente exploração estão simbólica e tragicamente representados na 

morte infame de Catarina Eufémia em “Doce raiva em Baleizão”: 

(…) ó Alentejo dos pobres/Reino da desolação/Não sirvas quem te despreza/É tua a tua nação. 

Não vás a terras alheias/Lançar sementes de morte/É na terra do teu pão/Que se joga a tua 

sorte/Terra sangrenta de Serpa/Terra morena de Moura/Vilas de angústia em botão/Doce raiva 

em Baleizão. /Não vás a terras alheias/Lançar sementes de morte/É na terra do teu pão/Que se 

joga a tua sorte. “A foice dos teus ceifeiros/Trago no peito gravada/Ó minha terra 

vermelha/Como bandeira sonhada. 

A temática seguinte é a que privilegia o tema do canto como criação do poeta. 

Perante as vicissitudes vividas pelos portugueses, Luís Cília elege as funções do 

cantautor, o trovador da Idade Média - autor da letra e da música - como essenciais para 

a divulgação da sua mensagem. Intimamente ligado à arte da música, do canto, Luís 

Cília atribui natural importância ao papel do cantautor ao identificar-se com o poema de 

Miguel Torga: “Orfeu Rebelde”. Neste paradigmático poema, o cantautor, na figura do 

deus mitológico Orfeu, pretende, através do canto, superar o sofrimento vivido e atingir 

a sua libertação quer física quer psicológica:   
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 “Orfeu rebelde, canto como sou /Canto como um possesso […]/ Canto, a ver se o meu canto 

compromete /A eternidade do meu sofrimento. /Outros, felizes, sejam os rouxinóis.../Eu ergo a 

voz assim, num desafio / Que o céu e a terra, pedras conjugadas /Saibam que há gritos como há 

nortadas, / Violências famintas de ternura. /Bicho instintivo que adivinha a morte /No corpo 

dum poeta que a recusa, /Canto como quem usa/Os versos em legítima defesa. /Canto, sem 

perguntar à Musa /Se o canto é de terror ou de beleza.” 

No tema “Guitarras como tristeza” de Rui Namorado, a música assume-se como 

veículo de transmissão dos sentimentos de tristeza, de mágoa. Confrontámo-nos com a 

tristeza de um povo exilado nas suas próprias cidades, entenda-se cadeias, que “trazem 

canções como mágoas/ invernos de liberdade”. O povo, personificado nas guitarras, 

revela preocupações próprias de um país isolado, abandonado, “Guitarras muitas das vezes 

/são almas feitas de vento /que de tragédias cantassem /guitarras vozes do povo /mensagens sabor de 

exílio.” 

No poema de Manuel Alegre “Minha pena, minha espada”, Luís Cília assume 

cantar a dor como forma de exorcizar o seu sofrimento. A partilha da dor com as demais 

pessoas, usando a pena – espada do poeta - motiva-o a apelar ao povo, para que este 

ultrapasse a barreira do silêncio e cante utilizando a rua, sem qualquer pejo, como 

espaço de contestação, de liberdade: “Canto a dor que se não diz /canto a dor /Rasga os 

silêncios e canta /solta o vento na garganta/desce à rua”. 

O poema de João Apolinário “ Recuso-me” é um hino à contestação, ao protesto, 

ao combate contra quem pretende explorar, mesmo violentar, a liberdade individual. As 

recusas são várias: à derrota, ao silêncio, à violência, ao medo. Contudo, o maior e 

significativo desejo apresentado pelo poeta é que permaneça a voz para cantar: […] 

“Mas que me fique esta voz para cantar!” 

A vontade em divulgar, alertar, informar, persiste no poema de Orlando Costa 

“É preciso avisar toda a gente” . Este esforço tem como prioridade espalhar a mensagem 

por todos quantos partilham novos ideais, de que há um novo rumo que dará sentido à 

vida – é o caminho da liberdade. Urge, por isso, avisar toda a gente que a união gera 

uma nova força conciliadora que provocará a mudança da situação política e criará uma 

renovada esperança de vida: 

 “É preciso avisar toda a gente /dar notícia informar, prevenir /que por cada flor estrangulada 

/há milhões de sementes a florir.” É preciso avisar toda a gente/segredar a palavra e a senha 

engrossando a verdade corrente/duma força que nada detenha. 
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É preciso avisar toda a gente/que há fogo no meio da floresta/e que os mortos apontam em 

frente/o caminho da esperança que resta.” 

No Tema “Canção” de Fernando Morgado, Luís Cília dá voz à esperança que 

impulsiona a multidão de uma forma exuberante. A influência da canção é de tal 

maneira que gera nas pessoas uma energia cada vez mais envolvente provocando 

consequentes sinergias, 

“Pouco ter para dar/a não ser o que resta/do veloz coração. /Uma voz para cantar, /a 

esperança manifesta/que lança a multidão/sem poder mais parar.” 

Do mesmo modo, o poema “Meu País” de Daniel Filipe corrobora a ideia de que 

é no canto que reside a fundada esperança. Após constatar que a voz triste do seu País 

revela medo pelo factor dissuasivo provocado pelas prisões, pela traição, pela cobardia, 

o canto exerce uma função de alento para todos os resistentes,” 

Meu país de operários, cavadores, marinheiros /meu país de mãos grossas /plebeu sensual, /e 

resistente /É para ti meu canto /a minha esperança /[…]Ouço a tua voz triste /Oh meu país sem 

culpa / 

Luís Cília aborda a terceira temática – a Guerra do Ultramar como um estigma 

da sociedade portuguesa. Optando por uma oposição frontal o cantor interpretou em 

português, repetidas vezes, a canção francesa de Boris Vian “Le Déserteur” em toda a 

Europa entre 1966 e 1974.Deste modo, Cília, aliás como já o tinha feito José Mário 

Branco, assume também com frontalidade e coragem, a contestação a uma guerra 

optando por se considerar desertor.22 

Esta filosofia de vida pacifista abriu novas perspectivas para as gerações 

vindouras. Começaram a surgir movimentos pacifistas baseados na objecção de 

consciência que se opõem às ideias belicistas dos governantes da época que tinham a 

intenção de dizimar os que apelidavam de “terroristas”. Para denunciar as injustiças, as 

atrocidades, a violência quer física quer moral, o sofrimento dos povos: angolano, 

moçambicano, guineense, cabo-verdiano, são- tomense, está patente na alegoria do jogo 

de futebol no qual a bola se converte numa cabeça de um negro rebolando, sangrando 

pelo chão de Angola. Como refere a “A Bola” de Jonas Nagalha:  

                                                           
22

 -Vide análise realizada ao mesmo tema no estudo a José Mário Branco. 
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Rola/sangrenta/uma bola /no chão de Angola […] ninguém distingue/ na bola/ensopada/na 

areia//empastada/ na erva/ que gira/ no solo/ a cabeça/ de um negro/sangrando/ que rola/ no chão 

de Angola/. 

Por seu turno, a dor plangente também se estende pela Metrópole - as vítimas 

portuguesas foram simbolicamente assinaladas pelo trágico poema de Fernando Pessoa: 

“O Menino de sua mãe”. Este poema exprime a dicotomia: violência da guerra e a 

inocência de um jovem soldado. 23 Destaca-se a vitimização de um jovem militar que 

desvanece em pleno campo de batalha. Estão evidentes valores maternais 

nomeadamente os afectos, que se dilaceram perante a crueldade de uma guerra: “De 

balas trespassado /duas balas de lado a lado /jaz morto e arrefece /raia-lhe a farda o sangue /[…] tão 

jovem que era o menino de sua mãe.” 

Surge desta tríade: Guerra/ inocência/ morte, uma carga emotiva que estigmatiza 

uma sociedade que se pretende revoltada contra tal violência. 

A temática prossegue com o sofrimento de alguém que chora a longa ausência 

do seu ente querido.  

A “Menina dos olhos tristes” de Reinaldo Ferreira evoca todas as famílias que 

viveram o drama de perder os seus familiares nas Colónias Portuguesas. O exemplo 

pela tragédia gera sinergias negativas que reforçam valores anti-belicistas. O poema 

reforça, em quatro quadras, a ideia do sofrimento dos familiares perante o facto de o 

soldadinho não voltar da guerra:  

Menina dos olhos tristes /o que tanto faz chorar /o soldadinho não volta /do outro lado do mar 

Cada quadra dedicada aos entes queridos do soldado: à menina/namorada, à senhora 

/mãe, ao Senhor /Pai, e ao amigo, respectivamente, reforçam os afectos que irradiam do 

jovem que sofre no Ultramar. A penúltima quadra anuncia através da lua, no papel de 

mensageira da confidencialidade, o tão desejado regresso do soldado. Contudo, a última 

esclarece eufemísticamente que ele vem numa “caixa de pinho”, vulgarmente apelidado 

de caixão. Esta morte, atenuada com tal eufemismo, revela a frustração de um povo 

compelido a um sofrimento generalizadamente agónico. 

                                                           
23

-Luís Cília inspirando-se no poema escrito nos anos vinte do século XX, musicou e interpretou tão 
marcante canto de intervenção. 
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O último tema aglutinador do cantor Luís Cília é o Exílio. Sendo ele um exilado 

em Paris, viveu momentos de nostalgia, de sofrimento para com os seus concidadãos, 

para com o seu país. Sentindo-se impedido de viver na sua pátria em liberdade, com 

alegria, solicita “à pomba”, símbolo da paz que cante com ele para, conjuntamente, 

estilhaçarem de esperança a prisão em que se tornou o país. Dessa forma, e apelando 

para a força mobilizadora do canto, através dele disseminar-se-ão os ideais de liberdade 

por todos os cantos de Portugal. É a mensagem que Luís Cília pretende anunciar através 

do poema de Daniel Filipe:”Pátria, Lugar de Exílio “: 

Roga por nós, ó pátria, ó sonho sem fronteira, / por nós, a quem recusam a alegria, 

A liberdade, o pão de cada dia, /a vida verdadeira. /Canta! / Do teu presépio imaginário. 

Ergue a voz dulcíssima, magoada /e estilhaça de esperança as paredes do aquário, 

Ó pacífica pomba engaiolada. //Contigo iremos pela noite fora, /cantando. Erguendo rútilas 

bandeiras/por sobre aldeias, campos, sementeiras, /como os arcanjos portadores da aurora. 

O apelo à resistência prossegue no poema “Resiste” da autoria do próprio cantor. 

Destacamos a forte crença do autor em que a nova aurora de cor de fogo virá 

transformar sentimentos. Desta forma, os mais desesperados terão uma forte razão para 

acreditar na mudança: 

Quando o poeta puder dar voz a um novo cantar o seu verdadeiro canto será o 

sinal que a esperança ter-se-á concretizado e, por isso, terá valido a pena resistir: 

            Resiste, meu Amor, resiste, / Nas grades do país-prisão, 

Não mostres esse ar triste, / Nem mostres desolação. / De vermelho a nova aurora, 

De vermelho vai chegar, / Sorrirá quem chora agora /Quando eu cantar novo cantar. 

A coragem, a rebeldia, o desafio, são expressões vividas pelo “Exílio” de 

Manuel Alegre. Com o recurso ao canto, o alcance é ainda maior, a mensagem vai 

directa ao coração”. Este verso reforça a importância da canção como veículo de 

transmissão de sentimentos, de verdades que congregam todos quantos partilham os 

mesmos ideais políticos –“ de ter a alma cheia de poemas.” O mesmo é exclamar ter a 

alma cheia de expressões que valorizam os princípios indutores da liberdade. 

Venho dizer-vos que não tenho medo/A verdade é mais forte do que as algemas, 
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Venho dizer-vos que não há degredo/Quando se traz a alma cheia de poemas. 

[…] Tomo o navio da canção/E vou directo ao coração de toda a gente. 

Por outro lado, constatamos a ausência de liberdade causada pela repressão 

exercida sobre “Gabriel” gravada a sangue no campo de concentração do Tarrafal em 

1972, conforme nota anexa que acompanha a canção.24 O Poema de Manuel Correia 

tornou-se num elixir da Resistência, rico pelo carácter da convicção política do 

simbólico cidadão Gabriel, que se transformou num símbolo do herói resistente. A sua 

morte, após 12 anos de prisão, transformou-se num mito da liberdade. Membro do 

Partido Comunista ficou imortalizado pelo sofrimento atroz como é referido no poema: 

Vida cruel de ódio e de tristeza /mas tangida pelo canto da vitória /que se renova, que renasce e 

recomeça /nada pode já apagá-lo da memória […] Nunca cedeste um passo a sós/nos campos 

prisioneiros da morte lenta /mas o teu inimigo é o de todos nós /com a tua ajuda a nossa força 

aumenta. 

No poema: “Sou Barco” de António Borges surge o apelo imagético para que “o 

mar tenha uma onda forte por cima do areal /e os barcos abandonados voltarão a 

Portugal”. Partindo desta metáfora dos exilados de se considerarem barcos 

abandonados espera-se que a maré seja propícia a uma mudança para que todos os 

resistentes regressem a fim de concretizarem a recuperação do país.  

O tema “Canção Final, Canção de Sempre”de Manuel Alegre desenvolve a ideia 

do desembarque em Lisboa. Nesse dia, haverá pessoas que inventarão histórias com o 

intuito de menosprezar o trabalho, o sofrimento dos exilados, dos presos políticos, de 

todos quanto sofreram as agruras do fascismo. Ajuizada pelo autor como a “pátria dos 

poetas presos”, os resistentes serão assediados para se renderem. Não obstante, o poeta 

transfigurado de canção insurgir-se-á contra a rendição: 

 Hão-de morrer ainda mais trinta tiranos/Gabriel, teu nome não se apagará. /De quem lutou 

sem treva tantos anos/Sem outro salário que o de uma vida má. //Vida cruel bordada de ódio e 

de tristeza/Mas tangida pelo canto da vitória/ Que se renova, que renasce e recomeça/Nada já 

pode apagá-lo da memória //Nunca cedeste um passo mesmo a sós/Nos campos prisioneiro da 

morte lenta. /Mas o teu inimigo é o de todos nós/Com a tua ajuda a nossa força aumenta. 

 

   
                                                           
24

-Gabriel Pedro comunista morto no exílio em 1972.Doze anos de prisão no campo de concentração do Tarrafal  
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 3.5- O Cantautor Sérgio Godinho  

Sérgio Godinho, nascido em 31 de Agosto de 1945, empenhou-se desde a sua 

adolescência, por influência dos pais anti-salazaristas, em demarcar-se da política 

vigente ao negar os seus préstimos como militar ao serviço da guerra colonial. Como 

consequência, abandonou o país e após ter visitado a Suíça instalou-se em Paris na 

companhia de José Mário Branco e de Luís Cília. Nesta cidade, assistiu à célebre revolta 

dos estudantes franceses denominada “Maio de 68”. A experiência adquirida com esta 

luta, coadjuvada com a participação na propalada ópera rock “ Hair” possibilitou 

abertura de novos horizontes essenciais para a escrita e composição de temas musicais. 

Como o próprio cantautor refere, a propósito da sua participação na citada ópera rock,    

(…) Entrei no “Hair” em 69 porque uma das coisas que senti mesmo intuitivamente é que esses 

universos eram conjugáveis. Não foi por acaso que mais tarde faço uma canção: “a paz, o pão, 

habitação”, que é um rock puro sobre as palavras de ordem, eu chamo aquilo um graffiti musical, 

portanto esses universos eram conciliáveis. Raposo (2007:96) 

Apaixonado confesso de José Afonso,25Sérgio Godinho considera-o “um 

melodista nato extremamente talentoso e criativo”.  

Após ter composto canções em francês, iniciou o seu longo percurso musical 

com o L.P.”Os Sobreviventes”. Deste trabalho, recebeu em 1972, o prémio da Casa de 

Imprensa como o melhor autor da letra e, em 1973, foi premiado como melhor disco do 

ano. 

Em 1972, o cantautor grava o L.P. “Pré-Histórias”. São estes dois álbuns que, 

por precederem a data da Revolução de Abril de 1974, nos interessam para o estudo 

deste trabalho de investigação. Eles traçam aspectos marcantes que caracterizaram a 

identidade portuguesa da época. 

No tema “Descansa a Cabeça (Estalajadeira) ”, Sérgio Godinho destaca o facto 

de se considerar apátrida, sem quaisquer ligações ao país. Considera-se um cidadão do 

mundo que, por mera casualidade, nasceu neste canto – em Portugal. O poeta assume 

uma posição de perfeito desafio relativamente às autoridades políticas do país. Por outra 

via, valoriza, quer os elos familiares quer a sua liberdade. Salientamos a sua reiterada 

                                                           
25

 In Mundo da Canção (2005) ,Volume 1,Lisboa  
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preocupação em considerar-se um cidadão livre, sem qualquer espécie de 

constrangimentos: 

(…)Vim/ ao mundo/por acaso/Em Portugal não tenho pátria / 

Sou sozinho / e sou da cama dos meus pais 

Sou /donde vos apetecer  

sou do mar e sou do corpo /das mulheres estranguladas nos canais […]  

A sua contestação à guerra do Ultramar, facto que motivou o abandono do país, está 

evidenciada nos versos: 

“Sei /fazer a guerra à guerra /sei histórias verdadeiras  

sei resistir ao calor, aos temporais  

Sei /rasgar quando é preciso  

é preciso tantas vezes  

duas vezes, outras tantas, muitas mais. 

   

O autor exprime uma forte clarividência que contrasta com o mal-estar resultante 

da hipocrisia de todos quantos usavam falsas palavras para ludibriar aqueles que 

pretendiam ser livres. O ambiente de repressão, de medo, pelo facto de nunca se saber 

quem são os confidentes ou os denominados “bufos” do regime, está patente na canção 

“Até Domingo”. Encontramos, neste tema, um apelo à união dos opositores contra a 

mentira. Caso assim não seja, não se poderá esperar outro desfecho senão a morte 

silenciada:    

 (…) E para aqui estamos em salamaleques /a lamber mãos feitas para abanar leques  

a pedir bis, a gritar bravo, /a aplaudir, muito bem  

e até domingo que vem 

Nunca vivi nada em vão /vi muita palavra tornar-se  

em tanta gente em disfarce /e em muita boca traição  

E em muita boca traição /e em cada de nós um olhar  

se nos vierem falar /sabemos quem eles são  

Sabemos quem eles são /como quem sabe de si mesmo  

o medo, a vida desfez-mo /a letra me tomarão  

Sabemos já d´antemão /quem nasceu p´ra viver de luto  

a flor de Junho dá fruto /o homem sozinho é que não/ 

O homem sozinho é que não /que diga quem quase morreu  

a perguntar "quem sou eu" /e a viver da solidão  



89 
 

 

E a viver da solidão /fomos pouco a pouco fazendo / 

              a nossa cova no vento /abrigados num caixão “ 

 

O tema “A-E-I-O” revela-se contra a tradição, os costumes que passam de velhas 

gerações para as novas, sem que esse facto se constitua algo de positivo, que se possa 

valorizar. O poeta constata que os portugueses sentem que as suas vidas não evoluem 

devido aos variados constrangimentos quer a nível económico, quer social, quer 

político. A repressão exercida sobre as pessoas é, de tal forma, que elas não se sentem 

motivadas para desenvolver as suas tarefas de uma forma construtiva. O ambiente de 

censura e de opressão geram tristeza, mesmo angústia. O poeta deseja o aparecimento 

de um novo dia, uma nova oportunidade sob um regime democrático. Em estilo próprio 

Sérgio Godinho revela a sua principal característica - a ironia, através de expressões 

populares, dialógicas, informais, irreverentes, com efeitos sonoros repetitivos a destacar 

a agressão de que o próprio, no final, se torna vítima:   

“A-E-I-O vai para a neta o que foi d´avó  

/A-A-E-I-O vai para a neta o que foi d´avó (refrão)  

  

A vida de quem anda /às ordens de quem manda  

já cheira que tresanda /não anda nem desanda  

não anda nem desanda /não anda nem desanda  

  

A vida de quem chora /à espera duma aurora /que leve a noite embora  

bem perde p'la demora /bem perde p’la demora /bem perde p´la demora . 

(A-A-E-I-O...)  

 (A vida de quem anda...)  

 

-A-E-I-O bate na neta quem bateu n´avó /A-A-E-I-O bate na neta quem bateu n´avó  

 

A-A-E-E-I bate na neta quem bateu em ti /A-A-E-E-I bate na neta quem bateu em ti. 

 

 O mal-estar prossegue com o tema “Senhor Marquês.” Ao seu estilo frontal, 

Sérgio Godinho denuncia a pobreza, a miséria dos mais necessitados. O poeta serve-se 

da figura do Marquês para demarcar ainda mais o fosso entre o rico e o pobre que vive 

nos bairros de lata. A exploração é de tal forma, que uma vez assaltado, o Marquês não 

desperta qualquer preocupação e consequente protecção, tanto por parte das restantes 

pessoas bem como das autoridades. Comprova a passagem, que o povo manifesta 
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desprezo para com o rico em caso de assalto. Tal é o desgaste da sua posição de 

superioridade e simultânea indiferença para com os demais. O cantautor, ao invés, 

assume uma posição de compreensão, de compaixão para com os explorados: 

 

”Se nós somos ladrões /temos razões  

Que não são as suas, /são minhas, tuas/ 

E de outros mais /de muitos muitos mais / 

Olhe pra aqui uma vez /Senhor Marquês  

Do bairro da lata /Está A gente farta  

Senhor Marquês /E o nosso fim do mês  

Passe pra cá a carteira /Da sua algibeira  

Carteira em couro /Relógio de ouro 

 Não lhe faz falta /E faz-nos jeito à malta 

Ó da guarda, ladrões /Pelos meus brasões  

Ai meu Deus socorro /Jesus que eu morro  

Grita o Marquês /Ninguém vem desta vez 

Venha por aqui ver isto /Senhor Ministro  

Que estes bandidos /Uns malnascidos  

Ainda sem dentes /E já delinquentes 

Meta aqui o nariz /Senhor Juiz  

Nós somos bandidos /ou malnascidos?  

Senhor Ministro /Perdoe se insisto.” 

 

 

A canção “Que Bom Que É” satiriza, recorrendo ao cómico de situação, presente 

em momentos vários. Sérgio ironiza os grandes males de que a sociedade, na sua óptica, 

padece e que urge alterar, nomeadamente o Sebastianismo: Qual faca enterrada nas 

costas e a consciência das implicações negativas daí geradas: a fome, a ineficácia da 

crença religiosa, a guerra colonial e a exploração laboral dos operários. A abordagem 

destes temas comprova a preocupação do cantautor perante uma sociedade anquilosada 

a necessitar de amplas reformas estruturais. Sérgio Godinho, para suavizar, mitigar as 

críticas, recorre, uma vez mais, à ironia, ao discurso hiperbólico, ao paralelismo, à 

repetição, características próprias do dialogismo utilizando expressões do quotidiano de 

forma a aproximar-se do mundo real. Torna-se uma estratégia com o objectivo de 

motivar, de se identificar, o mais possível, com as pessoas que se sentem abandonadas: 

  

“ Vivo com uma faca espetada nas costas, ai!  
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Que bom que é /que bom que é /que bom que é  

Sentado à espera de D. Sebastião /A cadeira nem é minha, é do papão  

Que bom que ele é, /que bom que ele é,  

- Um, dois, um-dois-três, paciência, fica pra outra vez  

 

Vivo com a fome entalada na garganta /Que bom que é  

Que bom que é /que bom que é  

Sentado à espera que o céu me dê pão  

A cadeira, emprestou-ma o sacristão  

Que bom que ele é /que bom que ele é  

- Um, dois, um-dois-três, paciência, fica pra outra vez  

  

Vivo com a guerra a bater à minha porta  

Que bom que é /que bom que é  

Que bom que é /Sentado à espera do obus dum canhão  

A cadeira, emprestou-ma o capitão /que bom que ele é  

Que bom que ele é  

- Um, dois, um-dois-três, paciência, fica pra outra vez  

 

Vivo a trabalhar nove dias por semana  

Que bom que é /que bom que é  

Que bom que é /Sentado à espera da revolução  

A cadeira, emprestou-ma o meu patrão /que bom que ele é  

Que bom que ele é  

- Um, dois, um-dois-três de Oliveira & quatro  

 

Vivo com uma faca enterrada nas costas, ai!  

Que bom que é /que bom que é  

Que bom que é /Sentado à espera de D. Sebastião  

A cadeira nem é minha, é do papão  

Que bom que ele é /que bom que ele é  

- Um, dois,um-dois-três, esta agora vai de vez “. 

 

O tema: “O Charlatão” aborda a temática do enriquecimento do vendedor de 

ilusões numa sociedade estigmatizada por um grave problema social: a ausência dos 

maridos que, ou estão presos por crimes cometidos, ou cumprem serviço militar na 

Guerra do Ultramar, onde ou já faleceram ou se encontram feridos. Finalmente, a 

ausência do marido poder-se-á dever ao facto de ter ido para o estrangeiro à procura de 

uma ambicionada solução para a vida familiar, com as inerentes dificuldades de 
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adaptação a uma sociedade que apresenta difíceis condições de adaptação: uma nova 

língua, um trabalho diversificado, uma outra habitação, em síntese, um emigrante a 

viver, isolado de sua família, uma experiência num país com costumes e tradições 

diferentes: 

   

“Numa ruela de má fama /faz negócio um charlatão  

Vende perfumes de lama /anéis de ouro a um tostão  

Enriquece o charlatão  

 

No beco mal afamado /as mulheres não têm marido  

Um está preso, outro é soldado /um está morto e outro ferido  

E outro em França anda perdido”  

 

O retrato do país apresentado pelo cantor no tema “O charlatão “testemunha o 

protótipo do político comparável ao vendedor da ” banha da cobra” que, com a sua 

mentira, consegue ludibriar as pessoas com as artimanhas utilizadas; contudo, a 

realidade é mais complexa:  

“Como esta narração não bastasse:”os catraios passam fome /têm os dentes enterrados no pão 

que ninguém mais come /os catraios passam fome /entre a rua e o país /vai um passo de um 

anão.  

Destas imagens extraímos uma sociedade doente, perdida, sem rumo onde as 

pessoas aceitam a ilusão de um charlatão que ocupa “o trono”: Vai rei que ninguém 

quis/vai tiro de um canhão /e o trono é do charlatão. 

Parece-nos que esta ideia de considerar o político um charlatão perdurou ao 

longo dos anos. Esta noção é reveladora de uma total descredibilização da classe 

política do regime salazarista. 

Enquanto as crianças vivem em más condições de salubridade e passam fome, o 

charlatão exibe a sua ostentação ocupando a cadeira do poder. Concluindo, o Charlatão 

é o representante do governo fascista. 

[…] 

Na ruela de má fama /o charlatão vive à larga  

Chegam-lhe toda a semana /em camionetas de carga  

Rezas doces, paga amarga  
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No beco dos malfadados /os catraios passam fome  

Têm os dentes enterrados /no pão que ninguém mais come  

Os catraios passam fome  

 

P’rá rua saem toupeiras /entra o frio nos buracos  

Dorme a gente nas soleiras /das casas feitas em cacos  

Em troca de alguns patacos […]  

 

               Entre a rua e o país /vai o passo de um anão  

Vai o rei que ninguém quis /vai o tiro dum canhão  

E o trono é do charlatão  

 

Entre a rua e o país /vai o passo de um anão  

Vai o rei que ninguém quis /vai o tiro dum canhão  

E o trono é do charlatão.” 

 

O Tema “Pode alguém ser quem não é” apresenta uma mulher que lamenta a 

partida do seu marido para o Brasil. É no jogo dos deícticos que se estabelece a 

dicotomia entre os dois países:  

 

“-Senhora de preto aqui é quase Inverno/aí quase Verão 

                Mês d’Abril, águas mil 

    No Brasil também tem  

    Noites de S. João e mar” 

 

Contudo, o “leit motif” reside no facto de o poeta questionar-se como ele próprio 

poderá sentir-se livre no Brasil quando o seu compatriota se sente perseguido, preso 

impedido de emitir livremente a sua opinião:   

 

Diga o que lhe dói, é dor ou saudade/que o peito lhe rói 

O que tem, o que foi/o que dói no peito? 

-É que o meu homem partiu 

[…]  

Pode alguém ser livre/se outro alguém não o é  

a algema dum outro/serve-me no pé 

Nas duas mãos, / sonhos vãos, pesadelos  

Diz-me: /pode alguém ser quem não é?”                                                                                                   
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O sofrimento persiste no tema “Já A Vista Me Fraqueja”. Neste, o cantautor 

enuncia que não tem medo da morte. O que mais o afronta é sentir o mesmo que o seu 

irmão.  

 Na canção “O Barnabé”, Sérgio Godinho evidencia a inteligência e a experiência 

populares que perante pseudo-doutas pessoas não se deixam ludibriar. O cantautor 

pretende valorizar o realismo, a humildade, a experiência de um povo que já não se 

deixa seduzir por promessas vãs ou doces quimeras anunciadas pela classe dirigente: 

 

Vieram profetas/vieram doutores 

Santos milagreiros, poetas, cantores 

Cada qual com um discurso diferente 

 

P'ra curar a vida da gente/e a gente parada 

Fez orelhas moucas/que com falas dessas 

As esperanças são poucas/mas quando o Barnabé cá chegou 

Toda a gente arribou 

Toda a gente arribou 

Que é que têm o Barnabé que é diferente dos outros …” 

 

 O único discurso que mobilizou as pessoas foi o do Barnabé; foi diferente dos 

outros visto que o seu objectivo era “falar verdade”. O discurso político não era credível 

aos olhos do povo. 

O grito da canção ”Eh meu irmão” é um alerta para o medo de ter medo ou 

seja, pretende encorajar o homem a vencer as suas fobias. Destacamos a estrofe que 

anuncia um povo que se manifesta, nesse momento, sem receios na rua, espaço que lhe 

pertence e onde devia poder expressar livremente a sua opinião:  

 

             Eh, meu irmão, que é que tens, /parece que viste o diabo! 

Vi mesmo, bateu à porta/disse que o povo estava na rua 

E que a rua era do povo/que é pra quem ela foi feita 

E o povo somos nós todos/e eu, então gritei: 

Ai o diabo! 
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 O irmão, apesar de ser incentivado a lutar contra o medo, não conseguiu 

ultrapassar essa barreira. Por essa razão, faleceu numa prisão qualquer, sem ter vivido 

verdadeiramente a sua vida contudo recebendo a respectiva e habitual bênção religiosa:   

 

(…) Eh, meu irmão que é que tu tens/o que é que te pôs assim! 

Foi o medo da água fria/o medo da vida, o medo da morte 

O medo da lua cheia/o medo da lua nova 

O medo até de ter medo/que me faz gritar 

Ai, que medo! 

  

E assim com medo de tudo/perdeu meu irmão a vida 

E assim com medo de tudo/viveu-a e não foi vivida 

Meteram-no num caixão/às duas por três, num dia de Verão 

Desceram-no p’ra uma cova/deitaram terra por cima 

Espetaram-lhe uma cruz/ ita missa est, Ámen”. 

 

 Sérgio Godinho no tema: “Que Força é Essa” abandona o estilo irónico para 

optar por uma linha reivindicativa e denunciadora de uma exploração dos operários, 

classe dos mais desfavorecidos. 

 É uma canção que apela aos trabalhadores para reivindicarem os seus direitos 

perante um esforço que não é devidamente recompensado. O “amigo”, porque tem por 

obrigação agradar ao seu patrão, independentemente das condições familiares, sociais e 

económicas, sente-se revoltado. 

 A sua tarefa é, única e exclusivamente, obedecer ao seu superior de quem recebe 

o seu reduzido salário.   

Vi-te a trabalhar o dia inteiro/Construir as cidades para os outros 

Carregar pedras, desperdiçar/Muita força p'ra pouco dinheiro 

Vi-te a trabalhar o dia inteiro/Muita força P’ra pouco dinheiro 

 

Que força é essa/que força é essa 

Que trazes nos braços/Que só te serve para obedecer 

Que só te manda obedecer/Que força é essa, amigo 

Que força é essa, amigo/Que te põe de bem com os outros 

E de mal contigo 

Que força é essa, amigo 

Que força é essa, amigo. 
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 Finalmente, o poeta instiga o “amigo trabalhador” a exprimir a sua revolta, o seu 

poder reivindicativo a fim de debelar as injustiças de que é vítima. 

 

Não me digas que não me compreendes/Quando os dias se tornam azedos 

Não me digas que nunca sentiste/Uma força a crescer-te nos dedos 

E uma raiva a nascer-te nos dentes/Não me digas que não me compreendes 

             Que força é essa… 

 

 Como corolário deste espírito de incentivo à coragem, a uma nova estratégia de 
esperança na transformação da sociedade há muito desejada, podemos analisar o poema 
musicado “Maré Alta”. O cantautor” concita metaforicamente o companheiro a 
aprender a nadar, ou seja, a estar atento aos movimentos que conduzem a uma nova 
realidade política, designada de democracia. Esta lançará por terra “a maré baixa” 
gerida sobre a pobreza, sobre a miséria, sobre a exploração e sobre a repressão. 
Destacamos o facto de o poema se apresentar em maiúsculas como forma de atrair todas 
as atenções para o grande momento que se perspectiva. É um alerta que prenuncia a 
vinda da democracia que terá lugar em 25 de Abril de 1974:26  

 

“APRENDE A NADAR COMPANHEIRO 

APRENDE A NADAR COMPANHEIRO 

 

QUE A MARÉ SE VAI LEVANTAR 

QUE A MARÉ SE VAI LEVANTAR 

 

QUE A LIBERDADE ESTÁ A PASSAR POR AQUI 

QUE A LIBERDADE ESTÁ A PASSAR POR AQUI 

 

MARÉ ALTA 

MARÉ ALTA 

MARÉ ALTA”. 

    

                                                           
26

 -Registe-se o facto de a composição estar em maiúsculas em forma de grito.    
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Capítulo III 
 
A Utilização do canto de intervenção no Ensino da Língua 
Materna 
 
1-A Arte, a Poesia e a Música na Educação  
1.1-O Ensino pela Arte  
 
 

Pensamos que se torna imprescindível partilhar a noção de arte. Como aponta 

Read cit. por Levy (2007:5) “É um conjunto de meios que o homem emprega para 

exercitar e explanar grandes sensações, fortes emoções e em especial roça o sentido do 

belo: e profundamente o prazer de ser arte e de fazer arte.”  

Como tal, o ensino pela arte revela-se libertador de energias, muitas vezes 

desconhecidas até pela própria pessoa que se vai assumindo como alguém que aprende a 

caminhar caminhando, ou seja, vai-se, por um lado, desenvolvendo individualmente, e 

por outro, estabelecendo harmonias com a unidade orgânica do grupo social em que se 

integra. Como é óbvio, nos países democráticos, a sociedade será tanto mais evoluída, 

mais progressista quanto mais diligentes forem os seus cidadãos. Como refere Read 

(1958:17), 

A essência da democracia reside no individualismo, variedade e diferenciação orgânica. 

Pretende-se que o indivíduo seja bom na medida em que a sua individualidade se realize dentro 

da totalidade orgânica da comunidade. Por contraste a uma teoria totalitária (…) na prática 

democrática, todos os indivíduos têm o seu património: não são um material que se deite dentro 

de um molde e a que se dê uma marca de contraste. 

Citando Levy (2007: 2) “…subjaz na teoria de Platão um princípio de liberdade; 

um povo que refuta a arte não partilha os ideais da liberdade. Como tal não é um país 

digno de princípios nobres de uma sociedade moderna.” 

Por isso, a Educação pela Arte é uma das forças motrizes que impulsionam a 

evolução de uma sociedade moderna. Como alega Levy (2007:2),  

A educação pela arte é tão importante não só no aperfeiçoamento e desenvoltura harmónica do 

indivíduo no que diz respeito à sua própria reeducação ou reconstrução mas também na 

reinserção, reeducação e reconstrução das estruturas físicas e psicológicas do indivíduo, num 



98 
 

processo de reconciliação das singularidades com a unidade social. A educação deve englobar o 

processo de individualização e consequentemente o processo de integração. 

A educação, numa perspectiva democrática, e só pretendemos evocar a única 

forma do homem se sentir realizado enquanto tal, em liberdade, devia incrementar o 

desenvolvimento de cada indivíduo. O passo seguinte será, como já argumentámos 

anteriormente, a sua mais ou menos facilitada integração na sociedade. Perspectivamos 

que o método mais eficaz para uma melhor adaptação à sociedade passa pela educação 

estética que compreende, segundo Read (1982:20), 

Todos os modos de auto-expressão literária e poética (verbal), assim como musical e auditiva, e 

forma uma abordagem integral da realidade (...) a educação daqueles sentidos em que se baseiam 

a consciência e, finalmente, a inteligência e raciocínio do indivíduo humano. É apenas na medida 

em que estes sentidos se relacionam harmoniosa e habitualmente com o mundo exterior que se 

constrói uma personalidade integrada.  

Por este facto, consideramos que todos aqueles que sintam dificuldades na 

adaptação terão que ser ajudados psicologicamente, quer pela família, quer pelo 

psicólogo.  

Parafraseando Read, o que enferma o nosso sistema de educação é a criação de 

compartimentos estanques considerando-os invioláveis. Segundo Read (1982:24),  

 É seu propósito integrar todas as faculdades biologicamente úteis numa única actividade 

orgânica. Afinal não faço distinção entre ciência e arte excepto no que se refere aos métodos e 

julgo que a oposição criada entre elas no passado se deveu a uma visão limitada de ambas as 

actividades. A arte é a representação, a ciência explicação – da mesma realidade. 

Neste ponto de vista, educar consiste em aperfeiçoar modos de expressão 

ensinando a produzir sons, imagens, movimentos, instrumentos, ferramentas. Deste 

facto, podem resultar bons artistas plásticos (pintores, escritores, escultores, músicos, 

poetas, oradores, dançarinos, entre outros trabalhadores). Nesta perspectiva, a educação 

pretende incentivar faculdades, raciocínios, lógicas, coerências e sensibilidades. Torna-

se uma Educação Estética como refere, aliás, Levy (2007:3) “(…) a Educação Estética 

é, no fundo, uma educação para os sentidos, pois a inteligência e as ideias do homem, 

bem como a consciência baseiam-se nos sentidos.” 

Segundo Read, (1982:14), é necessário distinguir duas posições que se opõem na 

concepção de educação:  
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Uma em que o homem deve ser educado para chegar a ser o que é; a outra que deveria ser 

educado para chegar a ser o que não é. Numa primeira versão considera-se que cada indivíduo 

nasceu com determinadas potencialidades que têm um valor positivo para esse indivíduo e que é 

seu destino próprio desenvolver essas potencialidades dentro da estrutura de uma sociedade 

suficientemente liberal para permitir uma variação infinita de tipos. A segunda posição afirma 

que sejam quais forem as idiossincrasias que o indivíduo possa ter ao nascer, é dever do 

professor irradiá-las a menos que se conformem com um certo ideal de carácter determinado 

pelas tradições da sociedade da qual o indivíduo se tornou involuntariamente um membro.   

Perante estas duas concepções prevalece a primeira, já que é a partir desta que os 

indivíduos apresentam o seu património, numa concepção de democracia em ambiente 

democrático de educação. É esta concepção que permite que a diferenciação e a 

diversidade enriqueçam uma sociedade plural que se opõe à uniformidade e ao 

ordenamento hierárquico.  

   1.1.1- O Ensino pelo recurso à Poesia  

A poesia ocupa, metaforicamente argumentando, um lugar de honra no trono da 

literatura. Todas as línguas atribuem um espaço primordial às palavras, as expressões 

mágicas que contagiam. Como argumenta Lamas (1993:327), 

 A poesia tem o dom de abrir um campo enorme de leituras possíveis – leituras potenciais e como 

que suspensas da palavra (aqui tomada na sua acepção plena: a que nomeia a coisa); ela e só ela, na 

interacção com a sua similar, dá acesso a outro sentido, inesperado, jamais ouvido, jamais 

presenciado. A leitura do texto poético torna-se assim uma prática que compromete, que envolve o 

leitor, que apela a todos os sentidos; é que de facto, como diz Paul Eluard, o poeta é muito mais 

aquele que inspira – cria um estado de espírito – nos outros do que aquele que é inspirado 

Neste sentido, o texto poético permite que a pedagogia na sala de aula seja mais 

“libertadora”, mais flexível não só pela sua força simbólica como mítica. Alimentando o 

mundo imaginário do aluno, ele sente-se mais preparado para o futuro; solto de 

estereótipos, partilhará com todos os outros uma pedagogia liberta da produção em 

série, mas transformadora e renovadora da herança cultural. O aluno estará apto para 

produzir os seus artefactos culturais, variantes únicas do património universal. 

O professor não poderá esquecer a máxima de que o aluno só estará envolvido 

nas actividades da aula se sentir prazer no que estiver a fazer. Para tal, 

Compete ao professor organizar o meio pedagógico, introduzindo estímulos que levem o aluno/jovem a 

reagir, a agir sobre os materiais que são postos à disposição de modo que, manipulando-os, observando-



100 
 

os, decompondo-os, recompondo-os, (re) inventando-os, criando, eles construam o seu saber. Lamas 

(1993:277)  

É crucial para o ensino que se incentive o pensador criativo que é aquele que 

explora novas áreas, está sempre pronto a novas observações, prediz algo de novo e faz 

novas inferências. Torna-se, pois, necessário incentivar a inovação promovendo em 

liberdade pensadores criativos e originais, pensadores que, em novas situações, não se 

sintam limitados e bloqueados, mas saibam, pelo recuso a associações diversificadas, 

enriquecer a mente, valorizar a vida. 

O aluno é a referência central de todo o processo comunicativo em sala de aulas. 

Citando Aguiar e Silva (1997:300)  

Na investigação literária contemporânea tende-se a atribuir ao receptor/leitor uma função 

relevante no processo de comunicação literária destacando-se o seu papel de agente dinâmico e 

não de passivo consumidor, na descodificação do texto. Para isso, o professor terá de 

complementar conhecimentos ao aluno já que, enquanto receptor, o aluno confronta-se com a 

existência de dois policódigos – o do presente e o do passado – o tempo da realização do texto – 

poema musicado. 

O papel do professor é essencial para estabelecer a ponte entre duas realidades que, 

por um lado, se distinguem a vários níveis mas, por outro, se complementam na 

construção de uma identidade própria. Como refere Aguiar e Silva (1997:315), 

O sistema modalizante primário em que o texto foi construído, após transformações diacrónicas 

de certa amplitude, apresentará dificuldades de decodificação para o leitor, mesmo que se trate de um 

leitor cuja língua materna seja a língua em que o texto foi escrito originariamente; os códigos fónico-

rítmico, métrico, estilístico, técnico-compositivo e semântico-pragmático, por inevitável 

obsolescência histórica das suas normas e convenções provocarão repetidas dificuldades e lacunas na 

compreensão das microestruturas e das macroestruturas textuais. O fluir do tempo histórico, 

provocando transformações, rupturas e depredações no âmbito dos sistemas semióticos, origina 

poderosas fontes de ruído que perturbam e reduzem a legibilidade dos textos.   

Compete, por isso, ao professor, ajudar os alunos a dissecar os textos, possibilitando 

a eliminação dos “ruídos” que se estabelecem ao nível dos diversos códigos 

apresentados e abrir pistas para novos caminhos da comunicação. 

A opção – poema torna-se fundamental para a didáctica quer da língua quer da 

literatura maternas porquanto, segundo Lamas (1993:387), 
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 Constitui-se como o resultado de uma escolha de palavras potencialmente ricas e sugestivas, ele 

origina uma associação fora de série, instâncias memoráveis da linguagem. Constituído pelas 

melhores palavras, combinadas de melhor forma, o poema recorta-se por entre as outras formas 

textuais, como uma obra de arte e como forma mais sintética e mais original conseguida pelo artista 

para fazer passar uma mensagem universalmente válida. 

 

Também Aguiar e Silva (1992:5) sublima a importância dos textos poéticos como 

vectores fundamentais de valores que têm de ser devidamente inculcados.  

Nos textos literários – e mais particularmente nos textos poéticos – encontra o leitor a realização 

mais alta mais rica e mais perfeita das virtualidades de uma língua: na corporeidade das palavras, 

na sua música, no ritmo dos enunciados, na produtividade lexical, nas subtilezas e 

complexidades sintácticas, no sortilégio, na fundura e no labirinto dos significados. Nos textos 

literários, a linguagem verbal, ao realizar-se na plenitude das suas funções, constrói o modelo 

mais equilibrado, mais complexo e mais profundamente humano da semiosfera: neles confluem 

sinergeticamente a inteligência e o sentimento, a razão e a imaginação, o egotismo e a 

preocupação social, o hedonismo e a exigência ética, a fulguração da vida e o assombramento da 

morte …Ao serem a realização mais alta e mais bela da linguagem verbal, os textos literários são 

também, por isso mesmo, a mais complexa, refinada e subtil forma do conhecimento do homem 

e da vida. E daí o seu lugar insubstituível desde os alvores da cultura grega até aos nossos dias, 

na educação dos jovens. Conhecer a língua, conhecer a língua dos poetas, é conhecer o homem. 

E esse conhecimento é o objectivo primordial de toda a educação.   

Finalmente, a poesia, pelas suas características, partilha de denominadores comuns 

com a estética musical. Como argumenta Aguiar e Silva (2001:175), 

  O sons, na sua materialidade, com o seu timbre, a sua intensidade, a sua harmonia, as suas 

combinações e repetições originam fenómenos que podem ser apropriadamente caracterizados 

como sendo fenómenos de fono-estesia que se assemelham muito a fenómenos musicais (…) que 

não reforçam apenas os valores semânticos dos vocábulos e dos sintagmas mas que geram 

matizes sémicas peculiares. 

       1.1.2-O Ensino pelo recurso à Música 

A Música, como expressão do sentido auditivo e como ferramenta pedagógica, 

reveste-se de primordial importância para o desenvolvimento das capacidades 

instintivas, emocionais, perceptivas, sentimentais, cognitivas, estéticas, psicomotoras e 

do equilíbrio emocional gerando uma personalidade equilibrada.  
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Parafraseando Levy (2007:7) as grandes figuras da história tais como reis, faraós 

e imperadores implementaram aulas de música para os seus descendentes, comprovando 

desta forma o valor da música como desenvolvimento integral do ser humano. Hoje, a 

música, como linguagem universal, não deixa ninguém indiferente. Segundo Vitorino 

de Almeida, citado por Sousa e Neto (2003:33) 

(…) A música é sempre um modo de transmissão de ideias, uma linguagem, uma forma de 

comunicação que tanto pode descrever-nos os cenários de um quotidiano grotesco, como 

transportar-nos para estados meditativos de transcendência metafísica. Eu não hesitaria em 

afirmar que a música constitui um dos mais eficazes elos de comunicação entre as pessoas e usa 

de um poder admirável – mas ao mesmo tempo, assustador -de penetração nos inquietantes 

mundos do subconsciente (…) A música que nós ouvimos é um fenómeno vibratório e talvez 

advenha daí a tremenda força e eficiência com que ela age na nossa sensibilidade (…) A música 

nunca é potencialmente inofensiva: deverá ser em teoria iluminadora e esclarecedora; mas 

também pode alienar e estupidificar, independentemente, até da maior ou menor qualidade 

técnica e artística de que se revista. 

É para estes sinais que devemos chamar a atenção. Se por um lado ela exerce o 

poder de encantamento, de sedução que urge aproveitar aquando ao serviço das boas 

intenções, por outro, devemos alertar para situações menos claras, até subversivas.  

Interessa, contudo, neste trabalho científico e didáctico, evidenciar a mais-valia 

da música como um factor cultural indispensável para a sala de aula. Como valoriza 

Willems (1970:11) “A música favorece o impulso da vida interior e apela para as 

principais faculdades humanas: vontade, sensibilidade, amor, inteligência e imaginação 

criadora”.  

A música, nos dias de hoje, é entendida em novas bases de influência na vida 

humana. É preciso entendê-la e pesquisá-la na sua influência sobre as forças físicas, 

espirituais e psíquicas, inserindo-a num contexto de formação integral da pessoa 

humana e de ligação e de comunicação entre diferentes povos. A música tem a 

capacidade de interpretar o mundo através dos sons. 

A música, muito para além da sua própria especificidade, tem a capacidade de interactuar com 

outras linguagens e outras culturas. A música é uma linguagem universal, a música comunica 

com a matemática, com a arquitectura, com a literatura, com todas as formas de expressão 

artística. A dimensão interdisciplinar da música é uma realidade pedagógica-didáctica na escola, 

na sala de aula. A sua dimensão inter-cultural é, sem sombra de dúvida, factor de comunicação e 
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ligação entre os povos. Desde os primórdios da história podemos considerar a música a mais 

ampla forma de linguagem universal (Vidal, cit. por Neto 2003:35) 

Toda a música é composta de ritmo, melodia e harmonia. 

 “Sábios há, segundo Andrews (1996:25), que ensinavam que o ritmo tinha poder para 

provocar mudanças no organismo físico, a melodia, nos estados mental e emocional e a 

harmonia de melhorar o entendimento humano sobre as questões espirituais.”  

A música, em geral, apresenta características relaxantes, que estabelecem o 

equilíbrio entre os estados mental e emocional. É consabido a sua função indutora da 

concentração, da criatividade e da aprendizagem. 

 De destacar a importância do canto, já que é uma excelente forma de aumentar 

o poder da memorização. A maioria das pessoas recorda-se das canções cantadas em 

anos passados. As denominadas letras são recordadas com maior facilidade quando são 

acompanhadas pela composição musical. Os jovens reconhecem a necessidade da 

utilização da música, porquanto os sons produzidos lhes provocam reacções agradáveis. 

Através da música, o aluno recebe informações que chegam ao cérebro como 

sons e alia à aprendizagem emotiva a exploração do prazer de aprender. Surge, desta 

feita, a oportunidade de conectar o domínio afectivo com o cognitivo. Será a junção 

correcta para que o aluno sinta prazer na “suavizada” aprendizagem. Comummente, 

sabemos que o prazer liberta uma substância que melhora a aprendizagem denominada 

dopamina. Esta, com o seu efeito, produz sensações de bem-estar que beneficiam 

determinados comportamentos referidos como cruciais para o desenvolvimento do 

aluno. Na sala de aula o uso da emoção propicia uma atitude positiva, facto 

imprescindível para uma profícua aprendizagem. A propósito, argumenta Freire 

(2000:17): 

Sonhamos com uma escola que, sendo séria, jamais vive sisuda. A seriedade não precisa de ser 

pesada. Quanto mais leve é a seriedade, mais eficaz e convincente é ela. Sonhamos com uma 

escola que, porque séria, se dedique ao ensino de forma competente, mas dedicada séria e 

competentemente ao ensino, seja uma escola geradora de alegria. O que há de sério, até de 

penoso, de trabalhoso, nos processos de ensinar e aprender, de conhecer, não transforma este 

quefazer em algo triste. Pelo contrário, a alegria de ensinar e aprender deve acompanhar 

professores e alunos em suas buscas constantes. Precisamos é remover os obstáculos que 

dificultam que a alegria tome conta de nós e não aceitar que ensinar e aprender são práticas 



104 
 

necessariamente enfadonhas e tristes. É por isso que…eu falava de que o reparo das escolas, 

urgentemente feito, já será um pouco mudar a cara da escola do ponto de vista também de sua 

alma.      

 A escola, para Paulo Freire, tem de evidenciar leveza, alegria, competência, 

seriedade e envolvimento gerado pelo prazer. A escola não precisa de ser sisuda nem 

pesada. A seriedade e a competência não eliminam a leveza, a alegria e o prazer. A vida 

social por si só é, em muitos casos, reflexo se não de exclusão social pelo menos de 

dificuldades económicas, socioculturais, afectivas e, em extremo, de auto-exclusão. 

Também Cury (2003:121) defende a técnica psico-pedagógica da música. Tendo 

conhecimento das várias potencialidades dos diferentes géneros de música, não nos 

podemos esquecer que também a clássica pode gerar ambientes enriquecedores durante 

a exposição das aulas como elemento paradigmático de transdisciplinaridade. Para o 

referido autor, 

Se a emoção determina a qualidade de registo, quando não há emoção a transmissão da 

informação gera dispersão nos alunos, em vez de prazer e concentração. Se houver música 

ambiente dentro da sala de aula, de preferência música suave, o conhecimento seco e lógico 

transmitido pelos professores de Matemática, Física, Química ou Línguas ganha uma dimensão 

emocional. O fenómeno RAM registá-lo-á de maneira privilegiada. Sem a emoção o 

conhecimento não possui paladar. A música ambiente tem três grandes metas. Primeiro favorecer 

a educação musical e emocional. Segundo gerar o prazer de prender durante as aulas de 

Matemática, Física ou História. Platão sonhava com o deleite de aprender. Terceiro, aliviar a 

síndrome do pensamento acelerado (SPA), pois aquieta o pensamento, melhora a concentração e 

assimilação de informação (…) Os efeitos da música ambiente em sala de aula são 

extraordinários. Acalmam os mestres e animam os alunos. Os jovens gostam de música agitada 

porque os seus pensamentos e emoções são agitados. Mas depois de ouvir durante seis meses 

música suave, a emoção deles é trinada e estabilizada.  

Também Snyders salienta o prazer e a alegria como elementos que criam uma 

simbiose perfeita gerando sinergias didácticas, essências para o desenrolar da aula; Para 

Snyders (1993:42) “a alegria também é um acto na medida em que, através dela, a 

potência de agir é aumentada, um acréscimo de vida, fazendo o indivíduo se sentir como 

prolongado.”  

É justamente este prolongamento, esta valorização sentida pela alma que o potencia, 

gerando uma mais-valia imprescindível à aprendizagem. Não se pode olvidar do prazer 

gerado também no professor, porquanto sentir-se-á reconfortado, recompensado pela 
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alegria, pelo empenho e respectivo rendimento manifestado por parte do aluno. Torna-

se evidente que ambos, professor e aluno, partilham de uma sensibilidade musical e, por 

consequência, estão cientes do magnetismo que ela exerce sobre as pessoas. Fernandes27 

argumenta “que a música age na esfera dos sentimentos. É um dos veículos de maior 

importância para que o homem possa manifestar, introduzir e exteriorizar emoções. 

Sendo assim não é falso dizer que o poder da música no homem e sobre o homem é 

singular”. 

Também na Literatura, o autor, Virgílio Ferreira, no excerto da obra “Aparição” 

(2000:40) constata esta singularidade, vive o magnetismo” que a música deixa 

transparecer através dos sons do piano interpretado pela personagem Cristina.   

  A miúda fitou-me com os seus olhos azuis, sorriu imperceptivelmente e sentou-se ao piano. 

Ajeitou a saia à roda do banco e, de mãos imóveis no teclado, apesar do nosso silêncio, esperou 

ainda pela nossa atenção ou pela sua. E então eu vi, eu vi abrir-se à nossa frente o dom da 

revelação.28 Que eram, pois, todas as nossas conversas, a nossa alegria de taças e cigarros, diante 

daquela evidência? Tudo o que era verdadeiro e inextinguível, tudo quanto se realizava em 

grandeza e plenitude, tudo quanto era pureza e interrogação, perfeito e sem excesso, começava e 

acabava ali, entre as mãos indefesas de uma criança. Mas tão forte era o peso disso tudo, tão 

necessário que nada disso se perdesse, que as mãos de Cristina se estorciam na distância das 

teclas, as pernas na distância dos pedais e toda a sua face gentil, até agora impessoal e só de 

infância, se gravava de arrepio à passagem do mistério. Toca, Cristina. Eu ouço. Bach, 

Beethoven, Morzart, Chopin. Estou de lado, ao pé de ti, sigo-te no rosto a minha própria emoção. 

Apertas ligeiramente a boca, pões uma rugazinha na testa, estremeces brevemente a cabeleira 

loura com o teu laço vermelho. E de ver assim presente a uma inocência o mundo do prodígio e 

da grandeza, de ver que uma criança era bastante para erguer o mundo nas mãos e que alguma 

coisa, no entanto, a transcendia, abusava dela como de uma vítima, angustiava-me quase até às 

lágrimas. Toca uma vez ainda, Cristina. Agora, só para mim. Eu te escuto, aqui, entre os brados 

deste vento de inverno. Chopin, Nocturno nº20.Ouço ouço. As palmeiras balançam no teu jardim 

a noite veste-se de estrelas, adormece na planície. Donde este lamento, esta súplica? Amargura 

de sempre, Cristina tu sabe-la. Biliões e biliões de homens pelo espaço dos milénios e tu só, 

presente, a memória disso tudo e a dizê-la…Quando Cristina acabou, todos a quiseram beijar. E 

ela veio à roda, já infantil e desabitada de grandeza, um pouco intrigada de que algo se tivesse 

passado em si. 

                                                           
27

 -Fernandes Jaci Correia (2008) A música desatando nós no ensino das línguas. Consultado em 15 de 
Abril de 2010.Disponível in world wide Web.Abralic.org/anais cong2008 anais on  
28

 -O sublinhado é da nossa autoria.  



106 
 

Em “Memorial do Convento” de José Saramago, a personagem Blimunda 

sentindo-se quase a morrer, rejuvenesceu após terapêutica intervenção musical de um 

pianista italiano de renome, Scarlatti, que tocando para ela, durante vários dias 

conseguiu recuperá-la: 

 Nessa noite, Domenico Scarlatti ficou na quinta, tocando horas e horas, até de madrugada, já 

Blimunda estava de olhos abertos, corriam-lhe devagar as lágrimas mas, se aqui estivesse um 

médico diria que ela purgava os humores do nervo óptico ofendido, talvez tivesse razão, talvez 

as lágrimas não sejam mais do que isso, o alívio de uma ofensa (…) o músico foi tocar duas três 

horas até que Blimunda teve forças para levantar-se, sentava-se ao pé do cravo, pálida ainda 

rodeada de música como se mergulhasse num profundo mar, diremos nós, que ela nunca por aí 

navegou, o seu naufrágio foi outro. Depois a saúde voltou depressa. Saramago (2005:192).      

Também Fernando Pessoa Ortónimo, no poema” Canta pobre ceifeira”, sente-se 

triste perante o canto da ceifeira que, embora de uma forma inconsciente, alardeia a sua 

alegria. O poeta desejava avidamente, através da música, sentir-se feliz, tal como ela. 

Seria o canto que o poderia exercer sobre ele uma acção libertadora que lhe permitisse, 

nem que fosse por fugazes momentos, uma sensação de felicidade. 

 Canta pobre ceifeira  

Ela canta, pobre ceifeira, / Julgando-se feliz talvez; 

Canta, e ceifa, e a sua voz, cheia/De alegre e anónima viuvez, 

 

Ondula como um canto de ave/No ar limpo como um limiar 

E há curvas no enredo suave/Do som que ela tem a cantar 

 

Ouvi-la alegre e entristece, /Na sua voz ao campo e a lida, 

E canta como se tivesse/Mais razões p’ra cantar que a vida. 

 

Ah, canta, canta sem razão! /O que de mim sente stá pensando. 

Derrama no meu coração/A tua incerta voz ondeando! 
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Ah, poder ser tu, sendo eu! / Ter a tua alegre inconsciência, 

E a consciência disso! Ó céu! /Ó campo! Ó canção! A ciência. 

 

Pesa tanto e a vida é tão breve! / Entrai por mim dentro! Tornai  

Minha alma a vossa sombra leve! / Depois, levando-me, passai! 

Por sua vez, também já o poeta Luís Vaz de Camões sublima, na trova “Sôbolos rios”  

[Super Flumina], o papel da música como alento para vencer as mais díspares 

dificuldades, 

Sôbolos Rios 

Canta o caminhante ledo/No caminho trabalhoso, 

Por antr’ o espesso arboredo/E, de noite, o temeroso, 

Cantando, refreia o medo. /Canta o preso docemente 

Os duros grilhões tocando; / Canta o segador contente; 

E o trabalhador, cantando, /O trabalho menos sente. 

 

 Eu, qu’estas cousas senti/N’alma, de mágoas tão cheia, 

Como dirá, respondi, /Quem alheio está de si 

Doce canto em terra alheia? /- Como poderá cantar 

Quem em choro banh’ o peito/Porque se quem trabalhar 

Canta por menos cansar, /Eu só descansos em jeito. 

 

Que não parece razão/Nem seria cousa idónea, 

Por abrandar a paixão, /Que cantasse em babilónia 

As cantigas de Sião. /Que, quando a muita graveza 

Da saudade quebrante/Esta vital fortaleza, 

Antes moura de tristeza/Que, por abrandá-la, cante. 
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A alegria, o prazer, as recordações que a música nos concede propiciam um 

ambiente de descontracção e de bem-estar em sala de aula, já referido anteriormente. 

Recordando Paulo Freire, segundo a reflexão filosófico-didáctica de Fernandes, 
29 é necessário tornar a sala de aula um espaço festivo gerador de “prazeres” onde deve 

prevalecer a alegria que incrementa a relação dialógica e afectiva. Professor e aluno 

estão empenhados na descoberta da novidade – pois o conhecimento não está concluído, 

a busca deve ser incessante numa educação que se deve pautar pela arte de “saborear a 

vida”, de ensinar a reflectir, conduzir o aluno à problematização das situações surgidas 

espontaneamente ou “provocadas” pelo professor. Desta forma o aluno é convidado a 

revelar-se, a expressar-se oralmente sem preconceitos, sem receios, sem temores. 

Para que estes factos aconteçam, há necessidade de o professor possuir a grande 

aptidão que resume todas as outras, ser realmente um orientador da aprendizagem. Tem 

de estar imbuído, ser conhecedor, apreciador de música para tornar os encontros 

musicais propícios e geradores de prazer e de consequente empenho (quer físico – 

através dos sons produzidos, quer afectivo pela melodia e pelo poema). 

A boa música consegue criar condições para harmonizar o homem, elevando-o a 

níveis superiores, quer de pensamento, quer de sentimento, quer de atitude. 

No contexto escolar, a música pretende alargar e estimular a aprendizagem, 

porquanto ensina o indivíduo a escutar de forma a desenvolver um espírito crítico 

sensato e interventivo. 

 

1.1.3- A Simbiose entre a Poesia e a Música   

A frequente utilização da poesia nas composições musicais deve-se à maior 

proximidade com os ritmos (metrificados ou não) e com a rima que os textos poéticos 

exprimem. A linguagem só por si apresenta elementos de musicalidade. Como refere 

Reis: (2002:236) – a poesia não se esqueça – tal como a música, é, acima de tudo, um 

                                                           
29

- Fernandes Jaci Correia (2008) A música desatando nós no ensino das línguas. Disponível in World 
wide Web.Abralic.org/anais cong2008 anais on Consultado em 15 de Abril de 2010. 
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fenómeno de oralidade, de sonoridade musicada da Língua-linguagem (…) a dimensão 

da oralidade e o ritmo são essenciais à Poesia. A poesia é, efectivamente, o verbo 

interior exteriorizado de maneira autêntica.  

Na prosa, destacamos duas esferas essenciais – a semântica e a comunicacional. 

Segundo Reis (2002:236), 

 Se (…) há prosa podemos falar apenas de duas dimensões, a semântica e a comunicacional (…) 

na poesia, pelo contrário, estamos na presença de três dimensões imprescindíveis: a semântica - 

informativa, a comunicativa e a dimensão da oralidade que levam (estas últimas) as marcas da 

estética, da preocupação artística (mais ou menos original e criadora (…) A poesia, essa não se 

faz primacialmente para ficar escrita; cria-se outrossim, para ser dita e falada, recitada, cantada. 

Por isso, ela é tão intrinsecamente gémea da música. 

A poesia inter-relaciona-se com a sonoridade das palavras, os jogos entre elas, as 

aliterações, os “contrastes” entre as consoantes e as vogais entrelaçam-se de tal forma 

que são muito importantes com a sua significação semântica. A mensagem na poesia 

tem de recorrer à sensibilidade estética. 

Julgamos poder concluir que a tensão existente entre as duas linguagens não será 

motivo de preocupação. Bem pelo contrário, é fruto do esforço que cada uma fará com 

vista à melhoria da sua performance individual que resultará uma simbiose, diríamos a 

tender à perfeição. Prova disso são as inúmeras canções que perduram ao longo de 

gerações e encantam as pessoas pelas denominadas “músicas” e “letras”. No caso 

específico da poesia musicada de intervenção, este facto acontece sobretudo nos 

momentos em que se evocam recordações entre os mais velhos. 

Regra geral, o ritmo, a melodia, a harmonia, a intensidade da música estão em 

sintonia com o texto poético. Ou seja, tanto a estética musical como a estética do poema 

corroboram para a mesma finalidade de propiciar, pela sua própria interdependência, 

um contexto homogéneo, potenciador, ele próprio, de novas sinergias. 

Citando Fubini, (2008:32) “o elemento musical aumenta consideravelmente a 

eficácia do discurso verbal tornando-o mais emotivo e afectivo.” 

Se o poeta pretende partilhar a sua emoção, a sua alegria, o seu entusiasmo 

servir-se-á de expressões, de metáforas que exprimam tais sentimentos; também os sons 

de vogais abertas, diríamos sonoras, constantes através de um ritmo vivo, reforçam a 
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emoção que se pretende evidenciar. A nível da linguagem musical o músico recorre, por 

norma, a uma melodia rica, agradável ao ouvido, que revela uma variedade harmónica, 

através de um ritmo vivo. A composição musical divide-se, normalmente, em dois 

momentos: o do refrão mais assonante, melodioso a alternar com um outro dissonante 

com o objectivo de estabelecer o contraste e, desta forma, destacar o anunciado refrão. 

Este, por se tornar mais “agradável,” é a parte que mais se repete. 

Quando, pelo contrário, o poeta e o músico desejam exprimir os seus 

sentimentos de sofrimento, de tristeza, utilizam, naturalmente, todos os seus 

conhecimentos de originalidade, de criatividade nos textos poéticos, nas composições 

musicais que produzem. Estas características tornam-se evidentes nos temas 

seleccionados para as aulas e apresentados neste trabalho. 

Não nos podemos esquecer, contudo, que a música exprime, de uma forma 

própria, o mundo dos afectos. Nesse aspecto, diferencia-se, superando a linguagem das 

palavras que, a nível do seu significante, não traduz os afectos conotados.  

Segundo Fubini (2008:32) 

 A frase musical assemelha-se, tem uma relação intrínseca com o afecto que denota ou exprime, 

ou a que alude, ou ainda que suscita, no ouvinte. Poderíamos avançar a hipótese de que existe 

uma espécie de isomorfismo entre a expressão musical e os afectos. Na linguagem verbal este 

isomorfismo vem à superfície quando a expressão verbal é exclamada, entoada, gritada ou seja 

quando nela se insinua o elemento musical que a pura expressão verbal não prevê ou que prevê 

somente como elemento acessório e não essencial. 

A música e o texto poético sempre estabeleceram, durante séculos, no mundo 

ocidental, uma longa e frutuosa simbiose. Contudo, os estudiosos da estética musical 

preocuparam-se na demarcação da diferença entre as duas linguagens. Se há diferenças 

tais como nos instrumentos de comunicação, na articulação sintáctico - gramatical, na 

forma própria de denominar os seus objectos, ainda que se considere que a música tem 

um poder mínimo de denotação, torna-se interessante verificar que a mútua 

interdependência gerou uma teoria comprovando uma origem comum. Como argumenta 

Fubini (2008:25) 

 “ Música e poesia, além de serem ambas artes do tempo e não do espaço, são artes que se 

fundam na articulação do som, numa escolha de sons pertinentes e de uma consequente exclusão 

de sons não pertinentes, pelo menos no interior de uma determinada língua, de um determinado 
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estilo e de uma determinada civilização. Todavia, cada uma delas tende depois de conquistar um 

espaço de autonomia e a fazer prevalecer o seu horizonte significativo específico”. 

Embora revelem denominadores comuns, como verificámos, existe uma tensão 

entre a linguagem do poeta e a linguagem do músico. Acerca deste facto Fubini 

(2008:25) acrescenta: 

 “Poderíamos dizer que na música vocal, a música gostaria de poder assumir as características 

significativas da palavra, a precisão em denotar os objectos e sobretudo os sentimentos; e em 

contrapartida a palavra gostaria de poder assumir a liberdade alusiva da música, o seu lirismo e o 

seu livre desdobramento na intensidade expressiva da linha melódica.” 

   

1.1.4-A Canção Política e a Arte 

A arte surge acima da sociedade e dos seus interesses, ou seja, supera o próprio 

tempo. Como justifica Barata-Moura (1977:36) “ A Arte é autêntica, é eterna, aponta o 

seu objectivo para a permanência que transcende e transcenderá todas as mesquinhas 

limitações conjunturais. A verdadeira Arte fica e ficará para além de tudo e de todos”. A 

arte é fruto da obra do homem. Ela não existe fora da consciência humana e das suas 

produções da consciência. Ela é, sem dúvida, uma produção cultural específica mas, por 

isso mesmo, não deixa de ser uma forma ideológica quer no seu conteúdo, como na sua 

configuração, como na sua ressonância social. A concepção da arte pela arte é já uma 

forma de dar uma resposta (mistificada) ao problema social da sua implantação, à 

questão política que ela encerra no seu “âmago”. O facto de reconhecer o problema em 

nada destrói a especificidade da obra de arte. Não lhe é beliscada nem a Autonomia nem 

a Criatividade. 

Quanto ao facto de se considerar que uma obra possui qualidade, poderemos 

referir que é um elemento crucial mas não é determinante. 

 “O belo, o harmonioso, o equilibrado, o original, o inovador, o tecnicamente perfeito, o 

comunicativo, a qualidade, não valeu cada um de per si. São partes integrantes da obra de arte ou 

do produto cultural que valeu conjuntamente com toda a função social que ela desempenha. 

(Barata-Moura, 1997:39). 

Não se pode etiquetar os diversos produtos culturais porquanto a qualidade não se assume como 

uma entidade mítica, como uma abstracção. No exemplo da canção política a qualidade 
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 “ (…) É o resultado de uma complexa interpretação de factores que vão desde os meramente 

formais na construção da melodia e do poema, até à força da interpretação, as palavras 

preliminares que a rodeiam e lhe preparam o terreno da intervenção, a oportunidade (a justeza 

prática) da sua apresentação num determinado momento e lugar perante um dado auditório, etc.” 

(Barata-Moura, 1993:41) 

São todos estes factores que constituem um todo que formam uma canção para além de 

outros, que comprovam a sua qualidade. 

Não é absolutizando um ou outro traço característico que nos dá possibilidade de atestar 

ou não a qualidade de uma canção.   

2-Expressividade da Linguagem   

Quando a criança se dirige à escola é já possuidora de um “background” 

cultural, seja resultado do convívio quer familiar, quer na macro sociedade, com toda a 

carga da tradição e da cultura do meio em que está inserido. 

A criança revela uma vivência que precede a aprendizagem da leitura. Chegada à 

escola, inicia-se a tarefa de contactar com o texto. Este é responsável pela organização 

do pensamento e posterior transmissão de opiniões, de ideias de informações em 

momentos de diálogo. 

O professor terá como tarefa propiciar estratégias que conduzam o aluno à 

descoberta do texto como um elemento histórico-social e que estabelece relações com 

os outros textos já conhecidos. Também terá de alertar os alunos para a possibilidade de 

um texto poder ter múltiplas leituras de acordo com a “Estética da Recepção.” 

Segundo Aguiar e Silva (1997:314), 

 O texto, antes do acto de leitura é já um artefacto produzido por um emissor, construído em 

conformidade ou em ruptura com determinados códigos e possuindo certas características e 

marcas semióticas que o individuam na sua corporeidade e na sua ratio textus – o seu sentido – e 

que não permitem qualquer leitura por qualquer leitor. O receptor, por sua vez, é uma entidade 

semiótica que se constitui ao longo do tempo, modelada e replasmada no decurso de múltiplas 

leituras, estruturada pela aquisição de diversificados conhecimentos e pela fruição ou pelo 

sofrimento de multímodas experiências vitais. O leitor não é o efeito da raiz em virtude da leitura 

de um único texto nem se configura ex novo e de raiz em virtude da leitura de cada texto embora 

se modifique como entidade semiótica, em grau variável, em cada leitura que perfaz. 
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Sendo os poemas musicados pertencentes à década de 60 e 70 do séc. XX 

coloca-se na perspectiva do professor um problema que urge resolver: fornecer, debater 

informações que possibilitem o aluno/leitor de aquisição de uma competência 

comunicativa. 

Como já foi referido no capítulo do “Ensino pelo Recurso à Poesia”, o professor 

não poderá esquecer que um dos vértices da sua actuação passará pelo princípio da 

formação do aluno criativo que sente vontade em valorizar a vida através da inovação e 

da criatividade. A sua intenção é formar novos seres pensantes que perante situações 

diferentes recorram a associações diversificadas a fim de ultrapassar aparentes situações 

de bloqueio. Para tal, destaque-se a importância do leitor e do professor como 

argumenta Aguiar e Silva (1997:300),  

 Na investigação literária contemporânea tende-se a atribuir ao receptor/leitor uma função 

relevante no processo de comunicação literária destacando-se o seu papel de agente dinâmico e 

não de passivo consumidor, na descodificação do texto. Para isso, o professor terá de 

complementar conhecimentos ao aluno já que, enquanto receptor, o aluno confronta-se com a 

existência de dois policódigos – o do presente e o do passado – o tempo da realização do texto – 

poema musicado. 

O papel do professor é essencial para estabelecer a ponte entre estas duas realidades 

codificadas que, por um lado, se distinguem a vários níveis mas, por outro, se complementam na 

construção de uma identidade própria.  

Como refere Aguiar e Silva (1997:315), 

O sistema modalizante primário em que o texto foi construído, após transformações diacrónicas 

de certa amplitude, apresentará dificuldades de decodificação para o leitor, mesmo que se trate 

de um leitor cuja língua materna seja a língua em que o texto foi escrito originariamente; os 

códigos fónico-rítmico, métrico, estilístico, técnico-compositivo e semântico-pragmático, por 

inevitável obsolescência histórica das suas normas e convenções provocarão repetidas 

dificuldades e lacunas na compreensão das microestruturas e das macroestruturas textuais. O 

fluir do tempo histórico, provocando transformações, rupturas e depredações no âmbito dos 

sistemas semióticos, origina poderosas fontes de ruído que perturbam e reduzem a legibilidade 

dos textos.   

Compete, por isso, ao professor, ajudar a dissecar os textos, possibilitando aos alunos a 

eliminação dos “ruídos” que se estabelecem ao nível dos diversos códigos apresentados e abrir 

pistas para novos caminhos da comunicação. 
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Cabe ao professor desenvolver a competência comunicativa dos alunos. Não se 

torna uma tarefa fácil porquanto ela engloba várias competências, como aponta Lomas 

(2003:19), 

  No que concerne à competência comunicativa esta compreende várias competências 

nomeadamente a competência linguística ou gramatical, a competência estratégica, a 

competência semiológica, a competência sociolinguística, a competência textual ou discursiva e 

finalmente a competência literária. Destaque-se a complexa tarefa do professor na fusão de duas 

perspectivas – a implícita ao texto e a do leitor no acto de leitura do texto. O livro didáctico é 

ainda o instrumento de ensino – aprendizagem mais utilizado em sala de aula. Daí o texto, 

elemento constitutivo do livro didáctico, adquirir uma particular importância cultural dado conter 

um sistema de códigos e convenções, fruto de um determinado contexto socio-político-cultural.  

Deste modo, o poema musicado de intervenção partilha destes requisitos que 

enriquecem a abrangente competência comunicativa do aluno.  

 

3--A Leitura e a Intertextualidade 

Um texto resulta da intersecção com outros textos. Torna-se um prolongamento 

dos outros, é como um “puzzle” resultante de fragmentos de outros textos. Como tal, o 

seu significado não se extingue em si próprio. É um elemento macrocosmos 

denominado realidade.  

A intertextualidade tornou-se, por isso, uma propriedade inerente ao texto. 

Segundo Sousa30, “ A intertextualidade se refere às relações entre os diferentes textos 

que permitem que um texto derive seus significados de outros. Diz-se que todo o texto 

remete para outros textos no passado e aponta para o futuro.” É nesta perspectiva que 

surgem as poesias musicadas de intervenção utilizadas na sala de aula. 

Deste modo, quantas mais leituras se realizarem mais componentes intertextuais 

se identificam, tornando mais fácil descobrir as relações com outros elementos culturais. 

                                                           
30

 -Sousa, Angelita Terezita Maba de, Texto e intertextualidade: Uma construção em sala de aula, 
consultado em 20 de Agosto de 2010,disponível na World Wide Web. 
<Http://alb.com.br/anais17/textcompletos 
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Urge, por isso, e de uma forma prévia, aprofundar conhecimentos para esclarecer 

eventuais dúvidas. Nesta perspectiva, como refere Sousa,31  

Entendemos contexto como uma situação histórico-social de um texto, envolvendo não somente 

as instituições humanas, como ainda outros textos que sejam produzidos em volta e com ele se 

relaciona. Pode-se dizer que contexto é a moldura de um texto. O contexto envolve elementos 

tanto da realidade do autor como do receptor – e a análise destes elementos ajuda a determinar o 

sentido. Para interpretação de um texto deve-se, de imediato, saber que há um autor, um sujeito 

com determinada identidade social e histórica e a partir disto, situar o discurso compartilhado 

desta identidade.” 

A compreensão do texto implica, pois, a percepção das relações entre texto e 

contexto. 

Segundo Sousa,32 “Um texto é a voz que dialoga com outros textos mas também 

funciona como o eco das vozes do seu tempo, da história, de um grupo social, dos seus 

valores, crenças, preconceitos, medos e esperanças”. 

 A evolução da nossa sociedade permitiu por um lado o desenvolvimento das 

formas verbais de comunicação e por outro que se descobrisse a maneira como funciona 

a linguagem e qual o seu alcance. Ela consegue criar, quer realidades ainda inexistentes, 

quer relembrar vivências passadas. A fim de se classificar tal raciocínio temos de partir 

da ideia que um texto “funciona como mosaico de outros textos, alguns mais próximos, alguns mais 

distantes, alguns mais pertinentes, outros menos mas todos eles influenciam a leitura, pois 

compreendemos que o significado de um texto não se limita ao que apenas está nele, o seu significado 

resulta da intersecção com outros textos”.33  

Em sala de aula importa conversar com os alunos com o objectivo de estabelecer 

vários paralelismos entre os poemas musicados e os diferentes assuntos leccionados 

pertencentes aos diversos conteúdos programáticos. 

Vários são os objectivos que se pretendem atingir, desde o enriquecimento dos 

seus conhecimentos, passando pela descoberta dos diferentes sentidos, terminando na 

                                                           
31

 -idem 
32

 -ibidem 
33 Sousa, Angelita, texto e intertextualidade: uma construção em sala de aula. Consultado em 20 de Agosto de 2010. 

Disponível em Web. <Http:// alb.com.br/anais17/txt completos). 
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constatação da existência de textos dentro dos textos que analisam em aula com a ajuda 

do professor. 

É, partindo deste recurso criativo, que o professor terá de analisar a capacidade 

dos alunos em estabelecer relações entre os textos apresentados – os poemas musicados 

de intervenção – e os conteúdos programáticos leccionados. 

Os textos podem apresentar vários graus de intertextualidade, segundo Reis (1978:133), 

A análise textual pode revelar graus variados de intertextualidade. Assim determinadas 

características formais (ritmos, metros estruturas estróficas, tipos de personagens, etc.) poderiam 

ser encaradas como grau mínimo de intertextualidade se as convenções literárias ligadas aos 

géneros não tivessem vulgarizado (sem sentido pejorativo) a sua utilização. Como grau médio da 

intertextualidade poderá a análise textual encarar os exemplos até agora facultados, ou seja, 

alusões próximas, reflexos discretos de uns textos noutros que, por continuidade ou rejeição, 

contribuem para a configuração do espaço intertextual. Como grau máximo de intertextualidade 

encontramos aquelas práticas que apenas de modo limitado alteram outras práticas textuais, 

referimo-nos em particular ao Pastiche 

4- O Canto de Intervenção em Sala de Aula 

A nossa proposta na abordagem da poesia musicada de intervenção não obriga o 

professor a ter conhecimentos de escrita musical nem a necessidade de saber executar 

um instrumento musical. Como justifica Ferreira (2002:14), É importante que o professor 

vença sua timidez ou crença de que é incapacitado, musicalmente falando, e desenvolva seus gostos e 

talentos musicais (…) uma coisa é ensinar música e outra ensinar outra disciplina fazendo uso da música.   

A educação pela música tem por objectivo a utilização desta como meio, como 

um renovado método de formação integral do aluno,  

 O que é fundamental é poder proporcionar aos jovens meios e motivações para desenvolver o 

seu sentido musical e satisfazerem neste domínio as suas necessidades de expressão e criação 

“basta tão-somente gostar de música, dos alunos e possuir alguns conhecimentos psico-

pedagógicos para não cometer alguns erros que possam lançar por terra o efeito didáctico das 

iniciativas.” Sousa (2003:18). 

O uso da música, em sala de aula, para além de atingir níveis elevados de 

concentração, também consegue o desenvolvimento biológico, afectivo, cognitivo, 

social e motor. Com a aplicação dos temas musicais, cria-se um ambiente desenvolto, 

mais informal e, por consequência, mais participativo. 
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Como sustenta Sousa (2003:20), Os objectivos não são o saber “tocar bem e afinado” ou 

“ler uma pauta”, mas a satisfação de necessidades (instintivas, emocionais, sentimentais) e o 

desenvolvimento de capacidades (percepção, atenção, memória, cognição, criação). O objectivo final não 

é ser bom músico mas o ter uma personalidade equilibrada.  

    

4.1- A Poesia Musicada de Intervenção nos Programas de 

Português do 10º, 11º e 12ºanos de escolaridade. 

 

O programa de Português contempla várias finalidades entre as quais 

destacamos: ”Promover a educação para a cidadania, para a cultura e para o 

multiculturalismo, pela tomada de consciência da riqueza linguística qua a Língua 

Portuguesa apresenta.34 “Esta parece-nos ser a que melhor se ajusta ao que pretendemos 

atingir, porquanto, desejamos que o aluno adquira, deste modo, como competência” a 

participação na vida da comunidade, o desenvolvimento de um espírito crítico, a 

construção de uma identidade pessoal social e cultural”.35   

O citado programa aponta como auxiliares didácticos “cassetes áudio e vídeo, 

CDs e sítios da internet”. Como recursos dos Media, entre outros, surgem “canções”; 

como recursos literários, descrimina “poemas musicados ou declamados”. Podemos 

depreender que não será por falta de legislação que os colegas não recorrem com 

alguma frequência às canções, à poesia musicada, seja de intervenção ou não.    

Urge mencionar que os programas dos11º e 12ºanos estão, especialmente 

marcados pelo carácter intervencionista. No primeiro caso, a má relação entre o Padre 

António Vieira e os colonos, por disputa dos direitos dos Índios, originou o 

aparecimento do “Sermão de Santo António aos peixes” que não é senão a alegoria de 

uma voz intervencionista a reclamar justiça perante uma exploração desumana sem 

escrúpulos dos seus concidadãos. 

Em “Frei Luís de Sousa” a tragédia vivida pela família reclama a mudança de 

mentalidade que passará pelo grito de revolta contra o sebastianismo. Em termos 

                                                           
34

 -Segundo o programa de Língua Portuguesa do Ministério da Educação.  
35

 -Idem  
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alegóricos, a peça assume-se como um canto de intervenção contra o mito sebastianista, 

estigma da sociedade do século XIX. 

No romance “Os Maias” a tragédia que se abateu sobre a família Maia também é 

o reflexo de uma sociedade aristocrática dominante, pejada de vícios, de preconceitos, 

despojada, por isso, de valores. Eça de Queirós representa a voz do cantautor que 

intervém, desta forma, na sociedade para denunciar o percurso errado que os 

responsáveis do país estavam a assumir, conduzindo-o para o abismo político, social, 

cultural e económico. 

Quanto ao programa do 12º ano, podemos concluir que também se encontra 

direccionado para a intervenção social. O exemplo dos excertos denominados 

“Reflexões do Poeta” em “Os Lusíadas” de Luís Vaz de Camões, exprime essa 

intenção. O Programa contempla os vários excertos ao longo da obra épica, nos quais o 

poeta alerta os seus compatriotas para os perigos constantes da ambição desmesurada do 

egoísmo e proclama, por oposição, os valores da justiça, da humildade e da dignidade. 

Luís de Camões assume-se como um verdadeiro cantautor na versão épica. 

Por seu turno, a obra de Sttau Monteiro “Felizmente há Luar” evoca justamente 

o contexto em que se desenvolveu a poesia musicada de intervenção. Por se tratar de 

uma peça vivida no tempo da ditadura salazarista, da repressão e da censura, podemos 

concluir que o desfecho da morte trágica do herói General Freire de Andrade provoca na 

personagem Matilde e nos espectadores um sentimento de revolta, que incita a agir 

contra a força repressora da aristocracia portuguesa da época. Nesta obra, tanto o 

General como Matilde, sua amante, personificam o grito lancinante do cantautor em 

defesa dos ideais de Liberdade. 

Finalmente, o romance “Memorial do Convento” pretende escamotear as 

futilidades de um rei, representante de uma aristocracia poderosa, que despreza o 

sofrimento atroz de um povo, indefeso e subserviente, personificados nas personagens 

Baltazar e Blimunda. A história destes heróis simboliza a voz, uma vez mais, do 

cantautor que se eleva com coragem para proclamar o carácter heróico dos mais 

desfavorecidos. Foi essa a clarividente intenção do autor da obra: José Saramago.      
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4.2- A Interdisciplinaridade 

A interdisciplinaridade sugere a capacidade de relacionamento entre as várias 

ciências, proporcionando um saber uno e não fragmentado. 

Em termos curriculares, que é o que nos motiva, não se trata de uma união de 

disciplinas, mas sim o de tornar o ensino uma prática demonstrativa de todas elas. Há, 

por isso, a necessidade de romper como um percurso fragmentado e desarticulado do 

conhecimento e fomentar a interacção e transformação das diferentes áreas do saber. 

Implica, como é óbvio, romper com o pensamento tradicional. Não poderá haver 

disciplinas que se sintam privilegiadas relativamente a outras, bem como de professores 

que revelem medos, receios, complexos que impeçam a integração do conhecimento e 

consequente transformação social. Não devemos esquecer que a interdisciplinaridade 

deve sempre partir do interesse da escola, das motivações dos alunos e dos professores. 

Pressupõe sempre um projecto, um plano de intervenção que resulte de um eixo 

aglutinador que congregue as disciplinas envolvidas. Segundo Gonçalves 36 “a 

interdisciplinaridade (…) assume como fundamento de integração a prática docente 

comum voltada para o desenvolvimento de competências e habilidades comuns aos 

alunos promovendo assim a mobilização da comunidade escolar em torno de objectivos 

educacionais mais amplos que estão acima de quaisquer conteúdos disciplinares.” 

A escola sentir-se-á, por isso, mais mobilizada para traçar objectivos mais latos 

superando os limitados conteúdos programáticos de qualquer disciplina, criando uma 

visão holística da realidade. 

Podemos estabelecer, ainda que de uma forma geral, parâmetros que podem 

promover a interacção entre a disciplina de Português - através da poesia musicada de 

intervenção - e outras. Depende, em grande medida, da capacidade de inovação dos 

diversos docentes como por exemplo de Geografia, História, Filosofia, Francês, 

Tecnologias de Informação. 

A Geografia apresenta como itens do seu programa actual do Ensino Secundário 

o estudo dos principais problemas demográficos causados pela emigração, pela guerra 

do Ultramar, os diferentes tipos de agricultura, as técnicas utilizadas, as desigualdades 

                                                           
36

 - Gonçalves, Carlos Jairo (2006), Interdisciplinaridade no Ensino Médio: desafios e potencialidades. 
Programas de Pós-graduação da CAPES, 2006.Consultado em 30 de Junho de 2009.Disponível na World 
Wide Web. <Http://www.unb.br/ppgec/dissertacoes/.../prposicao_jairocarlos.pdf    
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económicas e sociais da sociedade, as áreas rurais em mudança, a posição de Portugal 

no Mundo.37 

A Disciplina de História de 12º ano indica nos módulos 7 e 8 a exploração 

temática das crises, embates ideológicos e mutações culturais da 1ª metade do século 

XX, Portugal e o Mundo da Segunda Guerra Mundial ao início da Guerra de 80. Opções 

internas e contexto internacional”.38 

 A Filosofia de 11º e 12ºanos destaca “a dimensão ético-política: a análise da 

experiência convivencial, a intenção ética e norma moral, a Ética, direito e política, a 

liberdade e justiça social, igualdade e diferenças, justiça e equidade, a dimensão 

estética: a arte, produção e consumo, comunicação e conhecimento”.39     

A Disciplina de Francês pode explorar a compreensão e as técnicas da tradução e 

da retroversão de textos /poemas franceses de cantores portugueses como Luís Cília, 

José Mário Branco, Sérgio Godinho, José Afonso.40 

A disciplina de Tecnologia de Informação incrementa “a utilização das várias 

tecnologias nomeadamente os meios informáticos, telemáticos e vídeos”.41  

Preocupado com a nova configuração do mundo do trabalho, Gonçalves 42defende: 

                                                           
37

 -Segundo o Programa de Geografia do Ministério da Educação. Disponível em http://wwwdgidcmin-
edu.pt (consultado em 20 de Setembro de 2010. 
38

 -Segundo o Programa de História do Ministério da Educação. Disponível em http://www.dgidcmin-
edu.pt (consultado em 20 de Setembro de 2010. 
 
39

 -Segundo o Programa de Introdução à Filosofia://www.dgidcmin-edu.pt (consultado em 21 de 
Setembro de 2010 
 
 
40

 -Segundo o Programa de Francês. Disponível em http://wwwdgidcmin-edu.pt (consultado em 21 de 
Setembro de 2010 
 
41

 -A este propósito, Silveira e Kiouranis, 
 Argumentam que a utilização da música no Ensino da Química pode ser uma importante alternativa para 

estreitar o diálogo entre saberes quotidianos e conhecimento científico visto que pode trazer temáticas 

com grande potencial de problematização. Desenvolvemos um projecto que consiste na exploração desse 

recurso com professores e alunos por meio de miniconcursos realizados em eventos de química e ensino de 

Química. Os resultados mostraram-se significativos, uma vez que professores e alunos envolvidos no 

processo manifestaram interesse e, sobretudo, destacaram o poder de reflexão que o contexto da música 

pode oferecer no processo de interpretação da realidade química. 

Silveira, Marcelo e Kiouranis, Neide (2008) A música e o ensino da Química. In Química nova na escola 
nº28    

42
 - Gonçalves Siqueira Holgonsi Soares, (2003) Formação Disciplinar: Exigência sócio política para um 

mundo em rede. Consultado em 20 de Janeiro de 2010.Disponível na Word Wide Web <http: 
//angelfire.com.sk.holgonsi/mundo rede /html   
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 Que a preocupação central da educação deve ser principalmente formar uma 

mão-de-obra competente (para usar a palavra em vigor). Para isso (o grupo) 

destaca, como exigência básica, uma formação interdisciplinar que sob essa 

óptica, fica associada às novas formas de organização do mundo de trabalho e da 

produção resultantes da acumulação flexível de capitais. 

Compreende-se que, nesta perspectiva, defende-se uma formação interdisciplinar 

por exigência do novo mundo de trabalho. A evolução da sociedade num mundo pós-

moderno criou uma série de problemáticas que só serão superadas através de uma 

formação interdisciplinar. 

A sociedade dos nossos dias partilha de informações tão diversificadas, tão 

rápidas e tão próximas do mundo real que haverá razões para apelidá-la de aldeia 

global. Este facto implica considerarmos o mundo como um todo; todos nos sentimos 

conectados tanto pela rádio, pela televisão, pela imprensa escrita como ainda pela 

grande rede da internet. É através destes meios que passam correntes de mensagens, de 

imagens, de conhecimentos veiculadas pelos órgãos do poder sobretudo económico e 

político. 

Parafraseando o pensamento de Dosse, também Siqueira43 argumenta que é a 

formação interdisciplinar que nos oferece condições para podermos defrontar os 

problemas que o mundo nos dias de hoje nos cria: os problemas ambientais, a 

exploração do homem, as doenças entre as quais o aparecimento de novos vírus, a falta 

de novos empregos, a pobreza. 

O mundo em rede é um mundo diversificado, multifacetado, heterogéneo, 

caracterizado não pela rigidez mas pela flexibilidade e pelas mudanças imprevisíveis 

dos diversos ritmos. 

Nesta perspectiva, a formação interdisciplinar tem importância crucial por não 

possuir justamente um sentido redutor perante a complexidade do mundo. 

 

 

 
                                                           
43

-idem  
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  4.3-A Polifonia das Interartes  

Este trabalho de pesquisa pretende partilhar do diálogo polifónico entre a 

Literatura (Poesia e a Prosa) e a Música. Deste modo estabelecem-se campos de 

intertextualidade intersemiótica com o objectivo de extrair uma maior compreensão e 

conhecimento das artes que são colocadas em diálogo ampliando a compreensão do 

fenómeno estético como processo holístico resultante das sinergias das artes referidas. 

Este fenómeno das interartes não é, de todo, recente; já tinha sido defendido na 

Antiguidade Clássica numa frase atribuída por Plutarco a Simiónides de Céus na qual 

argumentava que “a pintura é poesia muda e a poesia é uma pintura falante” 

Ao longo do tempo, foram implementadas situações pontuais nas quais, as várias 

artes, deram contributos importantes na consolidação da aplicação das interartes. 

Tradicionalmente, designamos como artes a Literatura, a Pintura, a Música, a 

Dança, As Artes Plásticas, o Cinema, o Teatro e a Arquitectura. Contudo, nos nossos 

dias acrescentamos os “Media” e seus textos, casos da televisão, da Rádio, do vídeo e 

ainda de outros media electrónicos ou digitais. Nos últimos anos assistimos, por parte 

dos artistas, a uma re-discussão em torno das diferentes artes, questionando a rigidez 

dos seus limites, acentuando uma dissolução de fronteiras aparentemente estanques 

entre elas. 

As confluências e cruzamentos de diversas expressões comunicativas produzem 

campos inter multi e transdisciplinares. Foi o que nos propusemos analisar, quer a nível 

estético, quer ideológico. Como argumenta Cluver, (2000: 35) ” com as interartes 

intensificam-se as trocas e os intercâmbios entre artes distintas pois o que caracteriza os 

movimentos modernos são actividades, programas e manifestos partilhados por artistas 

de vários campos.” 

 Este projecto artístico e estético pretendeu reforçar as capacidades 

interpretativas resultantes do que Cluver (2000:13) denomina de “Ligações 

incestuosas”entre a poesia e a música, do cruzamento de conhecimentos e de 

interpretações numa caleidoscópica visão multidisciplinar. 
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Ao longo dos tempos sem, contudo, pretender sobrevalorizar determinadas artes 

em detrimento de outras, podemos constatar que, na Antiga Grécia, estas duas artes - 

poesia e música -, segundo Aguiar e Silva (2001:173) 

 Usufruíam de um estatuto espiritual e cultural superior: originavam estados de êxtase e 

provocavam o rapto da mente. (…) Orfeu, o músico e poeta, que com o seu canto amansava as 

feras, fazia mover as árvores e pacificava os homens, é o símbolo mítico desta profunda união 

das duas artes.   

A música, pela sua universalidade linguística, é, naturalmente, um espaço que se 

pode inter-relacionar com outros conhecimentos, outras experiências. As suas peculiares 

potencialidades, associadas a outras disciplinas, geram sinergias que proporcionam uma 

multiplicidade e transversalidade únicas do saber.     
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Capítulo IV 

 

Parte Empírica   

Estudo de caso 

1.1-A Simbiose Sinestésica Intertextual da Poesia Musicada 

em Sala de Aula 

A primeira composição seleccionada foi o soneto de Luís Vaz de Camões 

“Mudam-se os Tempos Mudam-se as Vontades”, utilizado como teste diagnóstico. José 

Mário Branco para além de a compor musicalmente, acrescentou-lhe um refrão o que 

provocou uma alteração substancial na sua interpretação. Como iremos constatar, O 

cantautor utilizou esta composição clássica para, de uma forma subtil, apelar às pessoas, 

uma vez mais, à necessidade da mudança do regime político então vigente.   

1.1.1-“Mudam-se os tempos mudam-se as vontades” (Luís de 

Camões com adaptação de letra e música José Mário Branco)  

Ritmo – Binário, com a noção de marcha em aumento de intensidade expresso pela 

viola    

Melodia - Em crescendo nas quadras até ao refrão em coro. Apresenta-se mais rica na 

parte das quadras com uma ligeira variação no refrão. Este, contudo, é mais marcante 

para o ouvido pois é facilmente memorizado. A intervenção do flautim e dos timbales 

emprestam-lhe um ar festivo  

Harmonia - As vozes, a viola, o piano, os timbales e o flautim proporcionam um tema 

elaborado.  

Análise semântica – Embora este soneto seja do século XVI, da autoria de Luís Vaz de 

Camões foi um tema musicado por José Mário Branco no ano de 1971. Proceder-se-á 

inicialmente à análise do soneto original, para numa segunda fase, adiantar as razões 
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que motivaram o interesse do cantor em musicar e divulgar esta nova interpretação 

musical. 

O soneto renascentista, de influência greco-latina, cujo tema é a mudança, está 

disposto, em termos temáticos, numa dualidade entre a natureza e o próprio sujeito 

poético. Destaca-se o carácter positivo da natureza – “o verde manto da Primavera 

substitui a neve fria do Inverno que se opõe ao doce canto que se converte em choro. 

Encontramos um poeta céptico, sem perspectivas futuras - a mudança, as 

transformações, no tempo do discurso, tornam-se diferentes em tudo da esperança, ou 

seja, acontecem numa óptica negativa, cada vez mais pessimista. 

Numa análise pormenorizada concluímos que a primeira quadra aborda a tese da 

mudança em termos gerais – os tempos, as vontades, o ser, a confiança – são reforçados 

os eixos quer da temporalidade quer da espacialidade num ritmo insistentemente binário 

através da acentuação na 6ª e 10ª sílaba. O mesmo complementa-se com o paralelismo 

musical entre as quadras e o refrão. 

Na segunda quadra, o poeta por experiência própria utiliza o verbo “vemos “ 

comprovando a observação directa do mundo. Desta forma, a mensagem adquire outra 

dimensão – Todos testemunham, de uma forma universal, tais mudanças. De seguida 

Camões apresenta o sentido negativo da mudança – o mal persiste e intensifica-se 

enquanto o bem desaparece. A frase que exprime a condição reforça a ideia da dúvida 

na existência de algum bem. A mudança, como já se referiu, faz-se para um estado 

ainda mais negativo. O poeta exemplifica o mundo objectivo da Natureza com as 

expressões antitéticas – o que era neve fria passou a verde manto. Por outro lado, ao 

nível da subjectividade o sujeito poético revela o doce canto transformado agora em 

choro. O tempo é o agente responsável pela mudança. O último terceto reforça a ideia 

de para além desta situação implacável, para a qual não há remédio, surge algo também 

de incontornável - o Destino que já não permite a mudança como era hábito. A mudança 

torna-se motivo de instabilidade porquanto ela provocará um constante agravamento. 

Contudo, José Mário Branco acrescenta o seguinte refrão “ … 

E se todo o mundo é composto de mudança 

 Troquemos-lhe as voltas porque ainda é uma criança! 
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Este refrão é repetido após as duas quadras seguintes; todavia, é iniciado pela 

adversativa “Mas” que contraria o conformismo da versão camoniana. O autor da nova 

versão revela nestes dois versos a sua verdadeira intenção: para evitar a censura própria 

da época da ditadura do antigo regime, serve-se da mensagem conformista do soneto de 

Camões para com este “artificioso” acrescento, alterar o espírito inicial da composição e 

reivindicar “a troca das voltas”, do destino que parecia ser adverso aos portugueses. 

Destaque-se o inconformismo, a contestação de um “status quo”que urge corrigir. 

Como justifica o músico porque o mundo, entenda-se país ainda é muito jovem, todos 

incluindo-se o próprio, podem inverter o clima de repressão, de medo, de censura vivido 

nos anos 70 de ditadura e ambicionar uma “adolescência” e “uma idade adulta” em 

Democracia e em Liberdade. Para manifestar musicalmente este contexto, o músico 

recorre ao coro em uníssono, ao estilo revolucionário, vigoroso numa atitude corajosa, 

de ruptura com o “status quo “. É um desejo de mudança que o cantor exprime numa 

dupla variação de tons com o intuito de salientar a importância do refrão que se tornou 

com profunda alteração do tema clássico de Luís de Camões, o verdadeiro “leit-motiv” 

do tema. 

 Por último, de destacar que primeiro verso do soneto foi utilizado como título 

do Álbum do músico publicado em Novembro de 1971.Pode-se,desde já, inferir a 

importância crucial que ele atribuía a este soneto agora aplicado, como se constatou 

num contexto cultural e político diferente.  

 

1.1.2-A Cantiga é uma Arma – (Letra e música do grupo Gac -Grupo de 

Acção Cultural) 

Ritmo - Quaternário, vigoroso, marcial, concedido pela viola   

Melodia - Apresenta como base a viola, dominante em todo o tema. Destaque-se a 

presença de um coro a uma só voz, terminando em apoteose a duas vozes.  

Harmonia - Rica, com distinção entre as quadras e o refrão com subida de tom e de 

assimilação fácil. Sugere características próprias de um hino.   

Análise semântica -Este tema de ritmo vivo, marcado unicamente pela intensidade de 

um ritmo marcial de viola, testemunha a energia da estética do trecho musical. Quanto à 
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melodia, apresenta-se rica com variações sonoras agradáveis facilmente memorizáveis. 

Na parte das quadras, a voz do cantautor assume o tom de comando de um grupo 

revolucionário que se opõe ao “status quo” de uma sociedade conformada. É contra o 

conformismo que esta canção se propõe lutar ao considerar a cantiga uma forma 

inteligente de contestar situações de injustiça. Não oferecerá dúvidas se considerarmos 

que a cantiga exprime uma vitalidade própria “tudo depende da raiva e da alegria”. O 

seu carácter pragmático ressalta dos objectivos que o autor do poema se propõe 

alcançar. O cantautor menospreza através do recurso estilístico – ironia, evidente na 

segunda estrofe, os cantores de entretenimento e os cantores hipócritas e por oposição 

valoriza todos quantos contestam pelo facto de não se conformarem com os atropelos de 

uma sociedade injusta “ há quem cante por interesse, há quem cante por cantar”. Eivado 

de frases irónicas, José Mário Branco desvaloriza o fado pelo facto de contribuir 

unicamente para nos iludirmos já que lhe falta a dureza das palavras para, por um lado, 

atacar a burguesia, o poder instituído e, por outro, motivar as pessoas menos 

favorecidas: “a cantiga é uma arma contra a burguesia”. Este dístico é repetido várias 

vezes, dado o seu relevo na mensagem. “A cantiga é uma arma” que, para além de 

poder combater a injustiça, as guerras, as perseguições, o mal-estar, também pode 

anunciar alegrias, gerar momentos de júbilo, satisfação, de prazer. “ A cantiga é uma 

arma depende da raiva e da alegria”. O cantautor adverte tanto o cantor que se limita a 

repetir os outros como aquele que se lança sozinho na aventura. Este poderá ter graves 

dissabores. A solução que apresenta é de que a canção, segundo o seu ponto de vista, só 

atinge o seu verdadeiro objectivo quando todas as pessoas efectivamente se mobilizam 

em torno da mensagem propalada pela cantiga, tornando-se esta, uma bandeira 

indicando o rumo correcto a trilhar: “Se tu cantas a reboque/ não vale a pena cantar/ Se 

vais à frente demais/ bem te podes engasgar/ a cantiga só é arma/ quando a luta 

acompanhar.” 

Esta apologia à luta política está patente na energia que ressurge das 

harmoniosas e possantes vozes do coro que motivam sinergias resultantes da união dos 

esforços de um povo. 

Com este tema, pretende-se alertar os alunos para a importância da canção como 

símbolo do poder interventivo de um povo.  
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1.1.3-Os Vampiros (letra e Música de José Afonso) 

Ritmo -ternário 

Melodia - predominantemente marcada pelo dedilhado da viola, atribuindo um carácter 

repetitivo e melancólico de acordo com a atmosfera repressiva do tema.  

Harmonia -Simples, pouco relevante, dando primazia à mensagem da qual sobressai o 

refrão. 

Análise semântica -O tema “ Os vampiros” é uma paradigmática alegoria do cantautor 

para exprimir, de uma forma velada, a funesta imagem deixada pela opressão, 

concretamente pelos agentes da polícia – PIDE- DGS. A primeira estrofe contextualiza 

o ambiente cinzento medonho dos vampiros em noite calada, opressiva, com o objectivo 

de se alimentarem dos privilégios das pessoas – “vêm em bandos com os pés de 

veludo/chupar o sangue fresco da manada.” O ambiente persecutório é expresso, a nível 

musical, pelo ritmo ternário e pelo harpejo repetitivo da viola a dois acordes. A segunda 

estrofe reitera as críticas aos opressores, caracterizando-os de agentes sem escrúpulos e 

sem remorsos dos crimes que cometem: “trazem no ventre/ despojos antigos/ mas nada 

os prende às vidas acabadas”. O refrão acentua um ritmo ternário à melodia mais 

intensa e de uma cadência repetitiva. A alegria esfusiante dos opressores contrasta, de 

uma forma deliberada, com todos os que são vítimas criando um novo espaço de revolta 

entre os ouvintes. “São os mordomos do universo todo /senhores à força/ mandadores 

sem lei/ enchem as tulhas/ bebem vinho novo/ dançam a ronda no pinhal do rei”. O 

sofrimento atinge o seu estado final com a morte dos resistentes que acreditavam numa 

vida melhor – em liberdade. “No chão do medo/ tombam os vencidos/ ouvem-se os 

gritos/na noite abafada/ jazem nas fossas/ vítimas de um credo/e não se esgota o 

sangue da manada.” 

A alegoria, apesar de plasmar o sentimento de tristeza, de angústia, deixa antever 

uma réstia de esperança porquanto “o sangue da manada não se esgota”, ou seja, por 

mais vítimas que provoquem os opressores não conseguem eliminar tantos resistentes, 

tantos seguidores, tal é a força da razão que lhes assiste. Poder-se-á acrescentar que este 

tema se tornou histórico não só por se revelar a imagem de sofrimento mas por ser o 

espelho da resistência tal o efeito provocado pela injustiça que gera nos prosélitos da 

liberdade. A composição musical, pela sua orquestração simples, pobre, que resume-se 
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a uma voz e a uma viola em harpejo somente com duas variações. O poema apela a 

valores tais como a coragem e a capacidade de resistência.  

1.1.4- “Queda do Império” ( letra e música de Vitorino) 

Ritmo - Ternário em estilo de valsa 

Melodia – suave e intuitiva  

Harmonia - Rica com harpejos simples 

Análise Semântica -“A Queda do Império” de Vitorino, do álbum “Flor de la mar” de 

1983, simboliza a presença portuguesa que se espalhou pelos quatro cantos do mundo 

durante a época dos descobrimentos. 

O canto versa a sedução que as terras descobertas exerceram sobre os 

portugueses. O ritmo lento, suave, ao estilo da valsa, com melodia agradável, empresta 

ao tema uma sensação de nostalgia por parte de quem amou verdadeiramente a terra – 

Luanda, como sinédoque das terras descobertas pelos portugueses. Este tema musical 

conduz-nos a uma reflexão sobre a queda do império português, as razões de um 

fracasso em terras prósperas das quais nos poderíamos vangloriar caso tivéssemos 

realizado uma colonização sem escravatura, sem a exploração desmedida dos recursos 

das diversas colónias. Também as notícias que relatavam navios que se afundaram por 

excesso de carga. Em muitas delas estão comentadas na “Peregrinação” de Fernão 

Mendes Pinto e também interpretadas no álbum de Fausto Bordado Dias – Crónicas da 

Terra Ardente nos temas: “O mar, a Ilha e de um miserável naufrágio que passamos”. O 

mágico “sopro encanto” conduziu os portugueses à terra de perdição, restando somente 

a consolação do cheiro da mata angolana como símbolo de todos quantos realmente 

puderam viver um amor recíproco em detrimento do espírito mercantilista da 

exploração, quer de pessoas quer de bens. 

É, deste modo, que Vitorino, através de um tema nostálgico para os portugueses, 

o ultramar, testemunha a queda do império tão caro à nossa identidade cultural. 
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1.1.5-E Depois do Adeus (Letra de José Niza e música de José Calvário) 

Ritmo - Quaternário majestoso 

Melodia - Muito rica, elaborada à base de piano e orquestra. Verifica-se mudança de 

tom entre as estrofes e o refrão. Enquanto as primeiras quadras estão em tom menor, por 

sua vez, o refrão está em tom maior. De fácil memorização, a melodia revela emoção 

em crescendo e termina reforçada com o refrão em apoteose.  

Harmonia - Elaborada, com multi-acordes, entrelaçados com a orquestra e a voz. 

Análise Semântica -O poeta questiona-se sobre a sua própria identidade, desejando um 

país de quem não tem resposta: “quis saber de nós mas o mar não me traz tua voz”. 

Perante uma ausência prolongada, surge um sentimento nostálgico de sofrimento. 

O discurso metafórico prossegue com a imagem de um país projectado numa 

flor desfolhada pelo poeta que adquiriu forças de uma Fénix renascida. Surge, após o 

amor, a ausência, a pena, a revolta colmatada com a lembrança de um momento feliz – 

o reencontro. 

O cantautor termina com a vontade de ficarem sós desfrutando da união, da “partilha 

amorosa” com o seu país. 

De salientar a existência de alguns versos curtos, alguns trissilábicos, outros de 

cinco sílabas, em ritmo vivo, em frases que transparecem energia, vontade em atingir o 

seu grande objectivo através do grito: “o ficarmos sós”, o reencontro com o país, 

testemunhado pela parte final da música em apoteose. Finalmente, o destaque para a 

utilização de uma linguagem metafórica para, desta forma, poder passar pelo “lápis 

azul” da censura.   

1.1.6-Inquietação - (letra e música de José Mário Branco)  

Ritmo -quaternário 

Melodia -marcada pela viola, pela expressiva e simbólica guitarra de fado com laivos 

de solos enigmáticos e “jazzísticos” de saxofone. Sendo este último símbolo da voz 

humana, a sua intervenção evoca inquietação e angústia. À semelhança do soneto, cujo 
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último verso se chama “Chave de Ouro”, também este derradeiro verso termina em 

apoteose. 

Harmonia – rica, constituída por vários instrumentos com influência de música jazz, 

solta, liberta. 

Análise semântica - Na primeira quadra, o passado de sofrimento de lutas pelas quais o 

autor passou impede-o de desfrutar de um momento de harmonia com o próprio poeta, 

“de fazer as pazes”. Na segunda, o poeta hiperboliza, ironizando com as flores que nada 

valem para o conforto pessoal. O autor utiliza a primeira pessoa com a finalidade de 

conseguir exprimir a sua tentativa de desprezo para com a inquietação “cada alvorada 

que me ensinas oiro em pó que o vento espalha”. 

O refrão apresenta uma melopeia – repetição de sons nasais que, à semelhança 

do eco, vai em busca do receptor; contudo, volta ao ponto de partida. Esta característica 

gera um conflito pessoal revelado a nível musical pelas cordas abafadas, reprimidas da 

viola. O mal-estar provocado pela inquietação está evidente no som do saxofone alto 

que exprime variações insistentes de sofrimento. O cantautor sente o impulso de atingir 

o objectivo, de dar resposta à sua inquietação pois não consegue justificar a sua atracção 

pelo desconhecido, pelo ainda irrealizável, pela concretização de um bom sonho – viver 

em democracia. O motivo de inquietação de Madalena – personagem da peça: “Frei 

Luís de Sousa” conteúdo programático abordado, é a tentativa infrutífera de fugir ao 

destino: tal como acontece no poema em análise: “Isso é que seria lindo”. 

 

1.1.7-O Barco vai de saída (Letra e música de autoria de Fausto Bordalo 

Dias)44 

Ritmo - Quaternário, popular, emotivo, mesmo esfusiante, marcado pelo bombo, pelo 

cavaquinho ao estilo da música tradicional portuguesa.  

                                                           
44

-A publicação deste poema musicado de 1983 ultrapassa o período de análise ao qual este trabalho se 
propôs apresentar. Esta escolha deveu-se à conjugação de vários factores: 1º-A adequação ao conteúdo 
programático referente à contextualização da época barroca do Padre António Vieira.2º-A sua audição 
frequente, ainda nos nossos dias na rádio, por isso facilmente reconhecido pelos alunos. Daí ressaltar 
uma motivação acrescida.3ºConstituir-se uma justa homenagem a uma dos álbuns mais marcantes da 
música de intervenção portuguesa das últimas décadas: “Por este Rio Acima” do distinto cantautor 
Fausto Bordalo Dias. 
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Melodia -Muito rica, com a voz principal e as do coro com variações em tom menor nas 

quadras e maior no refrão.   

Harmonia - A conjugação de instrumentos tão diversos mas populares propiciam um 

conjunto de sons agradáveis. 

Análise Semântica - Este tema é também considerado de intervenção, porquanto 

Fausto Bordalo Dias se preocupa em divulgar um espaço da nossa História Portuguesa 

menos conhecido, ao qual urge dar voz. Segundo ele, há que repor a justiça, no 

reconhecimento dos mais indefesos, dos mais desprotegidos e geralmente dos mais 

sacrificados. A este propósito, apraz reflectir sobre o que argumenta Barata-Moura 

(1977:138),  

  Se é certo que as revoluções não se fazem com canções no sentido de serem estas a 
determinarem-nas principalmente na ordem da causalidade, também é certo que se não fazem 
com palavras ou com escritos. No entanto, importa não esquecer o lugar das canções, das 
palavras, dos escritos, no duro combate ideológico que não só acompanha as revoluções mas 
toda a luta de classes em geral. 

    Trata-se de uma acção que não pode deixar ser encarada dialecticamente, já que não é apenas 
das cabeças de quem pensa, escreve ou canta que estas produções ideológicas saem. Elas 
mergulham as suas raízes no viver quotidiano dos homens e das mulheres ao serviço de quem 
procuram estar. É da sua vivência, da sua auscultação, da sua compreensão, da participação 
numa luta que é comum, que podem recolher, enquanto elaborações da consciência que são a 
força, a justiça, a razão de ser, de que se encontram animadas.     

Este trabalho pretende realçar a capacidade poética do cantautor. Efectivamente, 

a sua intervenção é considerada como de excelente inspiração musical bem como de 

irreprimível execução técnica tanto do cantor principal como dos restantes músicos 

casos de Júlio Pereira, Pedro Caldeira Cabral e Rui Júnior, entre outros, considerados 

dos melhores instrumentistas nacionais. Um trabalho poético tal como iremos analisar, 

conjugado com uma criatividade musical de referência, surgiu naturalmente uma 

simbiose sonora peculiar. De acrescentar a utilização criteriosa dos sons dos nossos 

instrumentos tradicionais tais como da guitarra portuguesa, cavaquinho, viola braguesa, 

acordeão, adufes, ferrinhos, flautas, bombo, palmas e vozes que imprimem um cariz 

puramente popular e simultaneamente uma dimensão contemporânea, inovadora. A 

identidade musical de Fausto B. Dias, a sua patente em termos de estilo gerou este tema 

que integra o álbum “Por este rio acima”- uma obra-prima que alargou e ajudou a 

solidificar o panorama da História da Música Portuguesa.  
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O poema “O Barco Vai de Saída”,45 pela sua importância, pelo valor 

emblemático que alcança, merece especial destaque porquanto aborda, de uma forma 

sintética, todos os momentos gerados pelos Descobrimentos. 

Este poema assume-se, por isso, como paradigma dos descobrimentos. É o que 

se pode comprovar, desde logo, na primeira estrofe, na qual o leitor experimenta as 

sensações de entusiasmo, de euforia, por parte dos marinheiros em busca de uma 

prometida vida melhor: 

      O barco vai de saída / Adeus ó cais de Alfama  

     Se agora vou de partida /Levo-te comigo ó cana verde  

     Lembra-te de mim ó meu amor/ Lembra-te de mim nesta aventura    

     P’ra lá da loucura /P’ra lá do Equador. 

    (…) Só vejo cores ai que alegria … 

   O marinheiro, “outrando-se “ já de pirata, sem escrúpulos, refere a sua ambição:  

     Corsário sem cruzado /em terras de pimenta e maravilha “ 

   (…) Com sonhos de prata e fantasia /Com sonhos da cor do arco-íris  

 

   O delírio esfusiante, contudo, efémero, contrastava com a pouca fartura, as 

fracas condições de vida que a Pátria lhe oferecia. É aliás, também por esse facto que o 

marinheiro – entenda-se, por sinédoque, - o povo português, - se sente impelido a 

defrontar-se contra os previsíveis e imprevisíveis perigos - quer do Mar numa primeira 

fase, quer do Desconhecido, numa fase posterior. O poeta refere ainda a história secreta 

dos amores correspondidos com uma senhora que se serviu dele de uma forma amorosa 

mas furtiva, pecado que assumiu com toda a frontalidade, sem qualquer espécie de 

preconceitos, apoiado inclusive pelo coro. Era o que ele considera uma excelente 

recordação da vida boa que se levava em Lisboa: 

     Ah mas que grata ventura/bem me posso queixar / 

     Da Pátria a pouca fartura/Cheia de mágoas ai quebra - mar 

    (…) Que eu vou de fugida sem contar essa história escondida  

        Por servir de criado essa senhora /serviu-se também tão sedutora 

        Foi pecado, foi pecado /E foi pecado sim senhor  

       Que vida boa era a de Lisboa. 

                                                           
45

 -Dias, Bordalo Fausto (1982) -“o barco vai de saída” in «Por este rio Acima».   
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Esta passagem, segundo Reis (1978:131), evoca o “Auto da Índia, em termos de 

“intertextualidade de grau mínimo”. Gil Vicente, à semelhança deste tema musical, 

aborda de uma forma também satírica, a vida de algumas pessoas de costumes 

dissolutos, aprazíveis. Esta vida, considerada depravada, fácil “de Lisboa”, pretende 

contrastar dramaticamente com a dureza, a crueldade das situações vividas durante as 

viagens, que serão múltiplas e complexas.     

Fausto, de seguida, identifica-se como corsário sem cruzado, sem dinheiro. Esta 

nova personalidade, um heterónimo resultante desta situação de marinheiro, irá reiterar 

a nova identidade do marinheiro português. Esta perspectiva de se considerar pirata 

contrasta com os habituais cânones do Classicismo. A noção de herói converte-se em 

anti-herói, em herói pícaro. Poder-se-á referir que o marinheiro está pronto, “ao som do 

baile mandado” por um qualquer capitão português, em terras maravilhosas e de fartura, 

a roubar e a matar para concretizar o seu sonho da cor da sedução e da fantasia; ele não 

terá escrúpulos, não olhará a meios para atingir os fins – o odor da pimenta e a beleza da 

prata endoidece qualquer um: 

       Gingão de rota batida /Corsário sem cruzado/ 

        Ao som do baile mandado /Em terras de pimenta e maravilha  

        Com sonhos de prata e fantasia /Com sonhos da cor do arco-íris 

        Desvairas se os vires /desvairas magia  

Na estrofe seguinte, o júbilo do pirata, o esplendor do início da viagem, vai-se 

esmorecendo sobre o menosprezo que recai nos seus companheiros de viagem, 

apelidados de marranos (porcos, sujos) e judeus sem carácter. De acrescentar, segundo 

Cruz (1989:84), que a tripulação era também constituída por degredados – condenados à 

morte, mas com comutação de pena – e os arrenegados soldados que iam trabalhar para 

outros exércitos. Quando alguns destes regressavam ao país eram integrados nas 

expedições. 

Esta caracterização dos companheiros reflecte-se na sua reputação de corsário. 

Ele sente-se rodeado de corsários, considerando-se obviamente um elemento integrante 

do grupo. 

A terceira estrofe termina com a alusão ao medo provocado pelos fortíssimos 

ventos que contrastam, uma vez mais ironicamente, com a deleitosa vida em Lisboa: 

     Marrano sem vergonha /Judeu sem coisa nem fronha (…) 

     Só vejo piratas e tesouros / São pratas são ouros (…) 
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    Vou no tremendo assopro dos ventos /(…)arrepia 

    E arrepia sim senhor/Que vida boa era a de Lisboa    

  

Perante este novo desafio de atravessar os mares, surgem fenómenos como o 

descrito “Fogo-de-santelmo” que origina o espanto, o receio, o pavor. De seguida, são 

referidos de novo, os ventos tão inesperados como fortíssimos que provocam um 

naufrágio que é simultaneamente o seu destino (sorte) do marinheiro. É o seu azar que 

será a sua mais que provável morte …. O poeta, através deste jogo de palavras, ironiza 

com o fado, com o destino dos marinheiros portugueses: 

       O mar das águas ardendo/O delírio dos céus   

        A fúria do barlavento (…) / vira o barco e vai marujo ao mar  

        Vira o barco na curva da morte/Olha a minha sorte  

        Olha o meu azar     

Finalmente, a última estrofe testemunha o pânico, a angústia da tripulação de 

várias centenas de navegantes perdidos num naufrágio ou por razões naturais ou por 

ataque do inimigo, neste caso, os “infiéis” mouros. 

O poeta continua a driblar com as palavras para gerar o efeito de confusão, de 

violência onde coloca no mesmo pé de igualdade heróis e doidos, colocando-os no 

mesmo pé de igualdade. Ele pretende desmistificar a noção de herói ao revelar o seu 

pavor, a sua perdição tal qual um demente já que o ambiente era” infernal”. O verso 

“Vou ao fundo”exprime a morte do herói e o surgir da ideia do anti-herói: aquele que 

revela fraqueza, que deixa de ser considerado um homem divinizado para passar a ser 

simplesmente humano, mortal. Este ambiente está evidenciado na orquestração musical 

de forte influência tradicional, com uma percussão alegre, de ritmo popular. A melodia 

envolvente, em sintonia com o texto, transmite uma energia, resultante de um jogo entre 

a harmonia e as constantes intervenções de um coro de vozes.   

O poema termina com a refinada e cruel ironia da deliciosa vida que se vivia em Lisboa:  

      E depois do barco virado / Grandes urros e gritos  

     Na salvação dos aflitos /Esfola /mata Agarra ai quem me ajuda / 

     Reza/Implora/escapa ai que pagode /reza  

     Tremem heróis e eunucos /são mouros são turcos / 

     (…) Aquilo era o retrato do inferno /(…) 

    Vou ao fundo /e vai ao fundo sim senhor/ 
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    Que vida boa era a de Lisboa. 

Este poema musicado pretende, de uma forma duplamente estética, traduzir uma 

mundividência do tempo dos descobrimentos. O objectivo do cantautor foi 

desmistificar, derrubar uma mentalidade que durante alguns séculos perdurou ao serviço 

de uma ideologia arreigada a valores agora contestados. Os conceitos de coragem, de 

heroísmo, de patriotismo são, desta forma, redefinidos, com a finalidade de abrir novos 

horizontes na busca da identidade do povo português. 

1.1.8-Cantar de Emigração (de Rosália de Castro Interpretada por 

Adriano Correia de Oliveira)46 

Ritmo – Quaternário ao estilo de balada 

Melodia – predomínio de dedilhado da viola, tendo como resposta cristalina a flauta 

transversal em jogo dialógico – pergunta resposta. Numa segunda fase, a flauta 

estabelece um jogo com a voz num adágio suave mas pesaroso em agradável melopeia. 

Torna-se a malha de uma canção que evoca o sofrimento de quem se encontra isolado 

na solidão.        

Harmonia – A combinação de sons entre a viola a voz e a flauta evoca o ambiente 

pastoril 

Análise Semântica -Esta composição musical deixa antever de uma forma suave e 

cantante o êxodo de muitos portugueses que, vivendo em Portugal em condições de 

extremas dificuldades financeiras, abandonam o país e rumam em direcção a um outro 

com todas as condicionantes previsíveis e imprevisíveis que ofereça melhores condições 

de vida. As pessoas vão em busca de uma sobrevivência que seja menos penosa, mais 

promissora.47 

  Na primeira quadra a poetisa galega Rosália de Castro alerta para o perigo de 

todos os homens abandonarem as terras – Galiza. Aproveitando os seus versos, também 

Adriano, com a sua voz melodiosa, pressentia o despovoamento das zonas agrícolas do 

lado de cá da fronteira. Esse desequilíbrio social iria provocar consequências no tecido 

                                                           
46

 -Canção adoptada por Adriano Correia de Oliveira à cantora galega.   
47

 -Como este poema musicado já foi explorado durante a abordagem da obra de Adriano, remetemos a 
análise para tal excerto. (página 68). 
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social das regiões abandonadas. Deixaria de haver a força dos trabalhadores para cortar 

o trigo, o pão de que a população necessitava.  

A quadra seguinte ouve-se uma flauta em contra-canto com a voz, num jogo de 

perfeita harmonia suavizando as palavras dolorosas: “órfãos, órfãs, solidão, mães sem 

filhos, filhos sem mães”. O que resta da emigração condensa-se no simbolismo na 

expressão metafórica: campos de solidão. Esta espelha o consequente desmembramento 

da família por força de uma sociedade espartilhada com deficiências a nível dos tecidos: 

económico, social, político e cultural. 

 Este canto de intervenção pretende sensibilizar as pessoas pelo sentimento 

evocado na apóstrofe “coração”, para, de seguida, imbuí-lo de sofrimento resultante 

das longas ausências mortais. Surgem, nesta quadra, as viúvas angustiadas pelas 

ausências dos maridos ou em trabalho no estrangeiro ou na guerra colonial.48 “Quando 

os homens não vão para África combater pela pátria, vão para França lutar pela 

vida.Com a guerra a emigração é outro elemento da radical mudança da paisagem 

humana operada em Portugal nos anos sessenta.”. 

A repetição da primeira quadra atenua a angústia das famílias destroçadas por um país 

sem condições quer económicas quer políticas. Resta deste poema musicado, a alusão 

ao mitologema português aqui presente: a vocação nostálgica do impossível.49 O poema 

gera uma reacção nostálgica de uma “esperança desesperada”, sendo este o significado 

da habitual expressão “saudade” tão característica dos portugueses. 

 

1.1.9-Os Demónios de Alcácer Quibir (letra e música de Sérgio 

Godinho) 

Ritmo – Ternário, em clara imitação de cavalos a galope. 

Melodia – Ao estilo do próprio cantautor, desconcertante, com alterações de ritmo e 

melodia. 

Apresenta influências de música jazz, valorizando o pendor satírico do texto.  

                                                           
48

 Idem  
49

 -Durand, Gilbert - (1986) - O Imaginário português e as aspirações do ocidente cavaleiresco in 
Cavalaria espiritual e conquista do mundo. Instituto nacional de investigação científica. Lisboa p.15  
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Harmonia – Complexa, rompendo com a rotina. 

Análise semântica - Este tema musical, segundo Gilbert Durand, 50 tem como temática 

o imaginário profundo do povo português – O do Salvador D.Sebastião, rei que espera 

escondido a hora do regresso. Contudo, Sérgio Godinho refuta este mito e caracteriza 

com sarcasmo o arrojado desejo de vencer os mouros no seu próprio reduto. Utilizando 

uma linguagem oralizante, com expressões populares, o poeta pretende ridicularizar, 

abanando as consciências saudosistas que sempre aspiraram pela vinda do desejado e 

malogrado D.Sebastião. 

   Este Rei acreditava que uma vitória no Norte de África abriria novas 

alternativas para o alargamento territorial e consequente desenvolvimento financeiro do 

país. Seduzido por um projecto político sem limites e por ideais cavaleirescos, 

D.Sebastião lançou-se para a campanha de África com a ideia de engrandecer o Império 

Português, como refere Pereira (1986:73) 

 “…Esta junção do imaginário cavaleiresco com propostas megalómanas de 

redenção do todo nacional informa a assunção final da sua imagem de salvador 

da pátria pela conquista de Marrocos, chave para todos os problemas imediatos 

da expansão portuguesa. 

 Para tal desígnio, contraiu empréstimos provenientes dos fundos dos cristãos 

novos e despendeu somas elevadas para apetrechar um exército que pudesse vencer 

todas as adversidades.  

   O cantautor imprime um ritmo vivo, bélico, apostando numa cavalgada 

musical que nos transporta até à batalha a fim de poder libertar os “demónios,” como 

forma de exorcizar a consciência colectiva do povo português. De salientar a linguagem 

utilizada: coloquial, moderna, descomplexada, com uma mescla de expressões 

familiares e populares que pretendem também com o recurso à ironia, desmistificar a 

lenda. De acrescentar que orquestração e letra estão interligadas por uma desenvoltura 

na interpretação própria de um “trovador” histórico da música portuguesa - Sérgio 

Godinho.   

A primeira quadra satiriza através da repetição do verbo “investir”a medida 

julgada correcta - a de apostar no Norte de África. O terceiro e quarto versos 
                                                           
50

 -Idem  
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ridicularizam, por hipálage -“cavalo atulhado de livros de história” em alusão a 

D.Sebastião que, segundo o Padre Amador Rebelo51, seu mestre, gostava imenso de ler 

livros de feitos históricos. A introdução das guitarras de fado na guerra ameniza a 

violência que se perspectiva. A segunda quadra destaca o tom irónico da hipoteca do 

país resultante da atitude assumida. A quadra seguinte apelida o rei de” pedante”, 

vaidoso, autoritário –“…Quem manda aqui sou eu”. A quarta quadra apresenta uma das 

razões da derrota portuguesa – o desconhecimento do terreno. A aventura bélica está 

presente no tema musical com uma parte desconcertante, com sons soltos, desgarrados, 

projectando a ideia de desorganização, de violência que desemboca na imagem satírica 

do rei ter perdido a guerra e ainda ver como companhia na cama uma espanhola 

referência - à mulher de Filipe II de Espanha – Ana de Áustria. A sátira prossegue com 

a imagem da morte de um jovem a beber como se de uma taberna se tratasse a explicar a 

frase que historicamente lhe é reconhecida: de não ter aceitado rendição e ter 

respondido que “…morreria sim mas devagar! …”Sérgio Godinho conhecedor de tal 

frase atribuída ao rei utiliza mais uma vez o tom sarcástico para menosprezar o rei. 

Finalmente, a última quadra culmina com o nevoeiro, arquétipo desprezado pelo 

poeta pela forma leviana com que aborda a questão:”…apanhou tal dose do tal nevoeiro 

“.O poeta aproveitou o nevoeiro para inventar a doença da tuberculose e divertir-se, 

uma vez mais, com o argumento de ter tido, finalmente, um funeral digno 

homenageado, em presença, por princesas, reis e outros aristocratas. Este é, segundo 

Gilbert Durand, um mitologema 52da sociedade portuguesa ” o do salvador, do rei que 

espera, escondido a hora de regresso “Contudo, com este cantautor o mitologema 

surge de forma invertida, negando-o pela forma sarcástica. A expressão final “Viva 

Portugal”pretende evidenciar o desprezo que este mitologema desperta no autor – um 

cansaço de um país que persiste, até agora, adiado a viver sob a alçada de um 

sebastianismo53 

Símbolo da utopia de um povo infeliz e secularmente oprimido (pela coroa, pela igreja, pelo 
Estado, por ditadores, por potências estrangeiras, potentados económicos, etc.), mas também 
igualmente pouco ou nada habituado a ser dono do seu próprio destino e que se sente 
eternamente órfão de um líder iluminado que o encaminhe, num futuro mais ou menos distante, 

                                                           
51

 Idem p.72 nota de rodapé (16) 
52

 -Durand Gilbert - (1986). O imaginário português e as aspirações do ocidente cavaleiresco. Lisboa 
instituto nacional de investigação científica p.16 
53

-Machado Pires, (2005) E -utopia: Revista electrónica de estudos sobre utopia. Internet disponível em 
http:/www.letras.up./pt/upi/utopiasportuguesas/e-topia/revista.htm (consultado em 25de Junho de 
2010)    
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para um horizonte de glória (…) povo (…) que o leva a gostar de carismas, auras míticas, 
destinos de missão, promessas milagres salvações espectaculares …um povo (generoso mas 
imprevidente ?!) que pensa mais com o coração do que com a cabeça …só a verdadeira cultura e 
a educação darão mais autoconfiança colectiva. 

Sérgio Godinho, com este tema, pretende denunciar o sintoma de decadência, 
endógeno do povo português em se iludir na “emergência cíclica do inconsciente cultural 

português, em períodos de crise, de viragem, de profunda mutação do mito sebastiânico (ou de tendências 
messiânicas que com ele se confundem) “.O poeta insurge-se contra a mitogenia como força 
impulsionadora do pensamento e da arte (incluindo a literatura). Os portugueses gostam de mitos; não os 
enterram, glosam-nos, desenvolvem-nos.54 

Os portugueses fomentam este mitologema porquanto ele parece constituir-se 

como resposta patriótica do subconsciente colectivo. 

Já Almeida Garrett, na obra de carácter dramático leccionada no programa do 

11º ano do Ensino Secundário - “Frei Luís de Sousa”, ao provocar a tragédia familiar, 

pretendia apelar para a necessidade de expurgar o sentimento patriótico do povo 

português. Como mensagem, transparece a ideia que o passado saudosista e todas as 

conotações daí advindas assombram e, consequentemente, impedem a regeneração da 

consciência colectiva do povo. Urge colocar, por isso, um final peremptório, abrupto, tal 

com termina o tema musical, exprimindo a impaciência de quem acredita na mudança 

de mentalidade.     

1.2-Metodologia   

Neste capítulo pretendemos apresentar e justificar a opção metodológica 

efectuada no decurso da investigação. De acordo com os objectivos e as questões de 

investigação realizadas para a evolução deste estudo, já revelados na introdução, 

escolhemos a metodologia de técnicas de índole qualitativa (recolha e análise 

documental, estudo de caso). Ponderada a natureza do objecto de investigação e dos 

objectivos traçados, esta metodologia seria a que melhor nos permitiria atingi-los, 

ambicionando sempre poder elaborar uma potencial solução para o problema. 

Pilar Servau e Inmaculada Servau (2000:222) consideram o estudo de caso  

Uma metodologia que se mostra especialmente útil, tanto como método de investigação baseado 

na descrição e análise de uma social determinada, como quando constitui uma estratégia 

didáctica para compreender e interpretar factos e situações sociais que nos ajudem a avançar no 

nosso próprio trabalho profissional.  
                                                           
54

 -ibidem 
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Nas Ciências Sociais e Humanas, o estudo de caso como processo de 

investigação permite a construção de novas teorias. Opõe-se ao estudo de massas, 

debruça-se no estudo de um certo e determinado facto de um problema. Esta 

metodologia permite inferir da recolha de determinada informação factual tanto para 

comprovar as nossas hipóteses como para infirmá-las. Segundo Tuckman (2000:37) “o 

problema de estudar deve estabelecer uma relação entre duas ou mais variáveis e deve 

ser tratável por métodos empíricos, ou seja, deve ser possível recolher os dados que 

respondem à questão ou questões formuladas.” 

É nossa preocupação fundamental obter dados empíricos que possam 

fundamentar o estudo e “justificar” ou não a relação entre variáveis equacionadas 

complementadas com a informação teórica obtida a partir da revisão da literatura. 

Partimos do pressuposto de que a metodologia seleccionada nos facultaria os dados para 

atingirmos os objectivos propostos. 

No que se refere à recolha de dados optámos pela técnica de apresentação de um 

teste de diagnóstico tanto à turma A – designada turma controle, como à turma B 

nomeada turma experimental. Esta investigação decorreu em 3 etapas distintas: a 

primeira teve lugar no 1º teste de diagnóstico, a segunda aconteceu durante as aulas 

ministradas à turma experimental com o apoio dos poemas musicados de intervenção e 

a última com a realização do mesmo teste às duas turmas. 

Enquanto a turma A seguiu o seu percurso normal de aulas, a turma B recebeu 

durante nove aulas apoio complementar com audição e interpretação e análise de 

poesias musicadas de intervenção relacionadas pela sua intertextualidade com os 

conteúdos programáticos da disciplina de Português do 11º ano. Estes momentos 

musicais desenrolavam-se durante 30 minutos em aulas alternadas retomando o discurso 

considerado normal da aula nos restantes 60 minutos. Este estudo de caso foi realizado 

durante 9 aulas intercaladas. 

Após ter terminado este trabalho experimental, tanto os alunos da turma de 

controlo A, como a turma experimental B realizaram, sem pré-aviso, o mesmo teste 

diagnóstico, já efectuado no início do estudo. Os resultados serão apresentados e 

devidamente analisados num capítulo subsequente. 
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A estratégia utilizada no decurso do estudo empírico efectuado não visa 

generalizar conclusões para além do universo do nosso trabalho. Não obstante, é nosso 

desejo não só elevar os índices motivacionais dos alunos como comprovar as vantagens 

advindas do recurso aos poemas musicados. Pretendemos conhecer melhor as realidades 

em estudo para que a acção desenvolvida pelos professores em sala de aula acompanhe 

o processo evolutivo da sociedade. Urge, por isso, reflectir e melhorar a nossa prática, 

enquanto professores e fazer com que a sala de aula se torne um espaço de esforço e de 

partilhado bem-estar. 

 

1.3-Procedimentos  

Após definição do universo a estudar – alunos que no ano 2009/2010 frequentam 

o 11º ano de escolaridade procedeu-se à escolha da Turma de Controlo (apelidada 

também de A) constituída por 19 alunos e a Turma Experimental (também denominada 

de B) formada por 25 alunos. 

Após elaboração do teste diagnóstico por parte das duas turmas, procedemos à 

aplicação de poesia musicada de intervenção aos alunos da classe experimental. Foram 

seleccionadas fichas à medida que as aulas iam decorrendo. Com efeito, a turma 

experimental, partilhou em aulas intercaladas de 90 minutos, de 30 dos quais da referida 

poesia, por razões não somente de eficácia como também programáticas. Os alunos da 

turma Experimental usufruíram em 9 aulas do contributo de várias estratégias que se 

foram adaptando aos diferentes momentos e conteúdos do programa. 

Num primeiro momento os alunos foram convidados a elaborar uma 

contextualização da poesia musicada de intervenção entre 1960 e o 25 de Abril 

recorrendo a toda a tipologia de material didáctico conseguido tanto em pesquisa 

realizada em casa como na biblioteca da escola. De seguida, e após duas audições do 

poema musicado, os alunos tiveram tempo disponível (aproximadamente 10 minutos) 

para responderem à ficha recebida pelo professor. 55 Por norma, a primeira questão 

aborda aspectos que se referem à parte musical - ritmo, melodia e harmonia; a segunda, 

terceira e quarta questões exploram aspectos de interpretação, entre as quais uma de teor 

gramatical. A última estabelece o paralelismo com os elementos intertextuais evidentes 

                                                           
55

-Consultar fichas que constam em apêndice.  
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entre o poema musicado e o conteúdo programático abordado. Por último, os alunos já 

acompanham a canção, cantando empenhados, partilhando o entusiasmo veiculado pelo 

tema musical. As estratégias foram-se moldando, de acordo com as circunstâncias. Por 

dois momentos, os temas foram interpretados integralmente pelos alunos, sob 

acompanhamento musical à viola do Professor. Numa outra situação lectiva, o tema 

musical foi apresentado através da projecção vídeo com recurso à internet do “You- 

tube”56 . 

 

1.4-Caracterização das turmas 

                                                   Tabela 1-Género dos alunos   

 

 

 

 

Como evidencia a tabela I, A turma identificada por A (turma controlo) é 

constituída por 19 alunos, 10 dos quais do sexo feminino e os restantes do sexo 

masculino. 

A outra turma denominada B (turma experimental) é constituída por 25 alunos 

dos quais 13 do sexo masculino e 12 do sexo feminino Há, por isso, em termos de sexo, 

uma semelhança entre as turmas.  

 

 

 

 

 

                                                           
56

 -Torna-se um recurso que oferece uma multiplicidade de opções    
 

 Feminino Masculino TOTAL 

Turma A 
(Controlo) 

10 9 19 

Turma B 
(Experimental) 

12 13 25 
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Gráfico 2 e 3 – Idades dos alunos das turmas A e B  

    

Quanto ao factor idade podemos apontar o seguinte: A Turma A é constituída 

por 4 alunos com 15 anos (21%) e 15 com 16 anos (79%). A Turma B, por sua vez, é 

composta por 7 alunos com 16 anos correspondendo a (28%) e 18 com 17 anos, o que 

equivale a (72%). De registar qua a turma experimental é composta por 18 alunos com 

17 anos, o que lhe concede comparativamente, um maior grau de maturidade.  

        Quanto ao factor residência, podemos concluir que 63% da turma A era 

proveniente das zonas periféricas da cidade enquanto na turma B essa percentagem 

descia para 52%.Se acrescentarmos os que vivem a mais de 40 km de Viseu atingimos 

os 72,2%, ou seja, só 28% dos alunos vive na cidade  

.Gráfico nº 4 - Habilitações académicas dos Encarregados de Educação (das turmas A e B) 
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Relativamente às habilitações académicas dos Encarregados de Educação da 

turma A, 44% dos pais só possui o 1º ciclo e o 9º ano. Em compensação, 54% possui o 

ensino secundário, licenciatura e um mestrado. 

Por seu turno, os encarregados de educação da turma B representam uma 

percentagem menor dos pais que possuem grau académico até ao 9º ano – 27% e em 

compensação aumenta a percentagem dos que possuem o ensino secundário e 

licenciatura – 72%. Há, por isso, uma melhoria das habilitações académicas dos 

encarregados de educação da turma B relativamente à congénere. Pode-se concluir que 

a turma experimental tem um maior número de pais com cursos superiores (uma 

diferença de 18%).   

Quanto ao contexto socioeconómico das famílias da turma A podemos concluir 

que 12 (63,2% dos homens) dedicam-se ao comércio e aos serviços, bem como a 

maioria das mães – 10 (47,6%). De destacar que o número de mães – 7 (36,8%) 

pertencem a quadros superiores – que supera o número de pais (homens – 26%). 

Relativamente à turma B, os dados revelam que 35 pais (pai e mãe 71,4%) se 

dedicam ao comércio e serviços enquanto 14 (28,6) trabalham em quadros superiores. À 

semelhança da turma B as mães também superam o número dos pais – 8 (32%) “contra” 

6 (25%). Podemos inferir deste fenómeno que as mães tendem a especializar-se em 

maior número que os pais – o que subentende uma maior liberdade de acção e libertação 

das lides domésticas para se dedicar à sua formação. 

Para concluir, a caracterização das turmas devemos referir que os Encarregados 

de Educação de uma e de outra turma correspondem-se em termos de categoria 

socioprofissionais, ou seja, as diferenças são mínimas – as duas ocupações distribuem-

se por 63,2% e 71,4% no comércio e serviços e 26,4 e 28,6 nos quadros superiores 

turmas A e B, respectivamente, pelo que não há diferenças significativas a estes níveis 

que justifique resultados diferenciados. 
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5-Análise e apresentação de resultados: 

Após a turma experimental ter usufruído, durante as já referidas aulas, da 

estratégia da poesia musicada de intervenção foi aplicado o mesmo teste às duas turmas 

e obtivemos os seguintes resultados comparativos: 
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Gráfico nº5- Resultado comparativo dos testes diagnósticos da turma A- de controlo. 
 

 

 
 

Gráfico nº6- Resultado comparativo dos testes diagnósticos da turma B -experimental  
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Análise comparativa dos resultados dos gráficos 5 e 6:  
Ao confrontarmos os resultados das duas turmas podemos sintetizar várias conclusões:  
 

De registar que a turma controlo apresentou uma diferença de 3.8 Valores, (de 
6.4 para 10.7) como nota mais alta da subida. Por seu turno, a nota mais alta da descida 
é de 5.5 Valores (de 12.1 para 6.6) 
 

De salientar que a turma experimental apresentou uma subida referente à nota 

mais alta de 7.2 Valores (de 9.5 para 16.7 valores). Por outro lado, a maior descida foi 

de 2.4 (de 11.0 para 8.6 valores). 

Para sintetizar a análise dos gráficos apresentados elaboramos uma tabela 

denominada nº1:   

 
Tabela nº 2 (Comparação de resultados entre os dois testes diagnósticos das duas turmas) 

  

Dos dados apresentados destacam-se as percentagens do número das descidas e 

das subidas relativamente ao primeiro teste diagnóstico realizado em 22 de Setembro de 

2009 

O segundo teste-diagnóstico apresentado, passadas cerca de 20 aulas, forneceu 

um agravamento da percentagem das descidas de 36.6% (52.6% da turma de controlo 

por oposição a 16% da turma experimental). Podemos, desde já, concluir que a turma de 

controlo piorou o seu rendimento escolar em vez de uma natural melhoria. Com efeito, 

mais de metade da turma (10 alunos) desceu contra 9 que subiram, tendo a média das 

descidas sido superior à das subidas (2.5 contra 2.2). 

Por contraste, a melhoria aconteceu de uma forma evidente nos 84.0% (em 

termos nominais 21 alunos) como consta na tabela 2, por parte da turma experimental. 

Esta é a prova cabal que a experiência realizada com este trabalho de pesquisa foi bem 

sucedida. Todo o professor se sente elogiado com tal resultado. A estratégia da 

Resultados 
dos testes 

diagnósticos 
 

Subidas 

 
Percentagens 

% 
 

Descidas 

 
Percentagens 

% 

Médias 
das 

Subidas 
(valores) 

Médias 
das 

Descidas 
(valores) 

Turma 
Controlo (19 
alunos) 

9 47.3 10 52.6 2.2 2.5 

Turma 
Experimental 
(25 alunos) 

21 84.0 4 16.0 3.7 1.75 
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utilização do canto de intervenção na sala de aula surtiu bom efeito. A média das 

subidas da turma experimental de 3.27 valores comprova a eficácia da experiência 

realizada, isto é, dos 21 alunos que melhoraram, todos os resultados subiram, em média, 

por arredondamento, 3.3 valores. 

Em termos nominais, quanto à turma de controlo, poderemos visualizar o gráfico 

nº 7 que evidencia um aumento de 2 notas negativas comprovando um agravamento dos 

resultados.  

                   
   Gráfico nº 7- Comparação dos resultados do 1º e do 2º teste diagnóstico da turma de controlo.  
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Por seu turno, e analisando o gráfico seguinte, nº 8, constatamos a melhoria de 8 alunos 
da turma experimental que conseguiram, após a aplicação realizada, transformar as 
notas negativas em positivas. Desta forma, as negativas ficaram reduzidas a metade.   
 
 
   Gráfico nº8 – Comparação dos resultados do 1º e 2ºtestes diagnósticos da turma experimental  
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Os gráficos 9, 10,11 e 12 apresentam os mesmos resultados anteriores em percentagem. 

Para decifrarmos os referidos gráficos devemos esclarecer que as siglas adoptadas  D1 e 

D2 significam, respectivamente,  1º e 2º testes de diagnóstico.  

  
 
 Gráfico 9-Resultados em Percentagem                           Gráfico 10.Resultados em percentagem 
                  do 1ºTeste Diagnóstico                                                            do 2º Teste Diagnóstico 
                                                            
 
 

    
 
Em termos gráficos, podemos observar que a mancha de negativas na turma controlo 
aumentou 11%. 
 
                                                                
 
Gráfico 11-Resultados em percentagem do 1º 
Teste diagnóstico    

   Gráfico 12-Resultados em percentagem do 2º 
Teste diagnóstico 

 
 

 

  
 
 
                    
 
Por oposição, a percentagem de positivas aumentou em 32% ou seja quase um terço 

mais dos alunos da turma. Isto é, de 64% das notas negativas iniciais transformaram-se 

em, justamente, metade no 2º teste. 



151 
 

 

Gráfico 13-Análise da melhoria verificada no teste diagnóstico da turma experimental. 
 

 
 
Numa análise comparativa dos testes diagnósticos da turma experimental apresentados 

no gráfico nº 13, podemos inferir várias conclusões, designadamente: 

   
Nas respostas de composição curta ou restrita do 1º teste diagnóstico os alunos 

manifestam, na sua maioria, frases primárias, pouco elaboradas, com juízos simples, 

vagos e sem objectividade. 

 No 2º teste diagnóstico, por oposição, os discentes não se limitam a formular 

juízos simplistas; já conseguem articular com fluência, pertinência e objectividade 

vários argumentos. Os resultados provam que houve uma melhoria de 51 respostas num 

universo de 150 possíveis, o mesmo é alegar que o acréscimo foi de 34% no grupo I. No 

Grupo B que explorava conhecimentos gramaticais houve 5 alunos (20%) que 

conseguiram melhorar os seus resultados.  

Quanto à análise do Grupo II- das composições podemos concluir que elas 

evidenciaram os indícios já desenhados no grupo I com uma melhoria substancial de 

capacidade argumentativa de 19 alunos ou seja 76% da turma. Com efeito, os discentes 

apresentaram frases mais elaboradas com articuladores de discurso adequados, 

proporcionando uma consequente complexidade de frases de natureza hipotáctica. Este 

facto, é revelador de uma maior capacidade de reflexão, fruto de um desenvolvimento 
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de um espírito crítico mais elaborado. Registamos, da mesma forma, uma maior 

fluência e coerência da capacidade discursiva, bem como uma clarividência e 

consequente objectividade nos argumentos aduzidos. Houve, nesta segunda 

oportunidade, uma maior preocupação em tornar o discurso menos oralizante e mais 

próximo da competência expressiva da redacção. 

 

Foi apresentado à turma experimental, e após realização da experiência à qual nos 

proposemos, o seguinte questionário : 

1-  Qual a tua opinião sobre a utilização da poesia musicada de intervenção em sala de 

aula ? 

2-Qual foi ,para ti,a utilidade da música ? 

Os alunos responderam com as opiniões que se encontram plasmadas no gráfico nº 8,a 

saber : 

    
Gráfico 14- Opinião dos alunos sobre os objectivos da aplicação da poesia musicada em sala de aula. 
 

 
 
 
 
 
 
Devemos  destacar o agrado de 86% dos alunos que considerou  esta estratégia como 

essencial para a sua aprendizagem . Da restante percentagem 12% (3 alunos) valorizou a 

componente descontracção e, por fim, só um aluno  preferia que não se perdesse tempo 

com tal recurso. Permite este facto concluir  que esta excepção confirma a regra: Torna-

se gratificante auscultar uma opinião generalizada de agrado por parte dos principais 
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interessados- os alunos. Estes atributos, reconhecidos pelos alunos,na sua modesta 

opinião, reiteram muitos pedagogos que, desde Aristóteles até aos mais 

modernos,citados neste trabalho, incluindo alguns professores,acreditam nas 

potencialidades da música em geral ,e da poesia musicada de intervenção em particular. 

Se aliarmos estes argumentos aos resultados revelados pela turma experimental, 

concluimos que se torna indispensável a sua divulgação e consecutiva aplicabilidade em 

sala de aula.     
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6- Considerações mais Relevantes do Trabalho e Perspectivas 

Futuras 

 

A satisfação de se ter verificado que a turma experimental, com a apetência que 

a maioria dos jovens tem para a música, sobretudo por serem seus ouvintes habituais do 

dia-a-dia, tanto através dos canais normais de disseminação da música como pelos já 

vulgares auscultadores, conseguiu acompanhar com a tal alegria e prazer evidente 

durante as aulas. Sentimos com enorme satisfação a reacção de entusiasmo patente nos 

rostos e que teve a devida correspondência nos resultados finais já apresentados. 

É necessário, quanto a nós, numa primeira fase, divulgar e implementar tal 

recurso, profícuo tanto em intertextualidade e interdisciplinaridade. Contudo, há que 

ultrapassar barreiras entre as quais o individualismo por parte dos professores. Como 

refere Hargreaves, Earl e Ryan (2001:207), o destaque deve estar numa mudança de 

cultura da escola porquanto consideram  

Que na escola predominam quer a cultura do individualismo em que os professores 

trabalham essencialmente em isolamento, partilhando poucos recursos e ideias, quer as 

culturas fragmentadas em que os professores trabalham em subgrupos como 

departamentos disciplinares que estão relativamente isolados uns dos outros e que 

combatem até competitivamente por recursos. 

 

Podemos inferir que o individualismo não se compadece com as novas ideias. 

Devemos partilhar conhecimentos, estratégias, recursos pedagógico-didácticos para que 

os alunos beneficiem do sucesso escolar. De uma cultura fragmentada, individualista, a 

escola terá de optar por uma perspectiva de cooperação e interdisciplinar. 

Os professores deverão, por isso, partilhar conteúdos programáticos das outras 

disciplinas evitando, desta forma, uma estrutura rígida, compartimentada. A escola 

renovada, com vista ao sucesso dos alunos terá de favorecer, de uma forma inequívoca, 

o desenvolvimento do trabalho em equipa.  
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A estratégia psico-pedagógica e didáctica de aplicação do canto de intervenção 

em sala de aula jamais poderá ser enjeitada por todos quantos acreditam numa escola 

moderna, multicultural cuja integração se torna cada vez mais exigente. 

 

7- Conclusão 

Muito embora o assunto “poesia musicada em sala de aula “não seja considerada 

uma novidade no ensino e tivesse motivado diversos trabalhos de pesquisa tais como em 

artigos de revistas, de congressos, a bibliografia continua a ser exígua. Os trabalhos não 

têm sido de forma a sugerir alternativas de ensino da língua portuguesa através da 

utilização de textos musicados de teor político-social especificamente de intervenção, 

que estamos convencidos ser o material adequado para o ensino-aprendizagem da língua 

inter-relacionada com a cultura do povo português. 

Tivemos a preocupação de estabelecer critérios rigorosos na escolha dos poemas 

musicados de intervenção, na firme consciência de sua eficaz aplicação no ensino 

secundário, articulando-os com os respectivos conteúdos programáticos com a 

finalidade de obter resultados aliciantes que contribuíssem para a melhoria do ensino da 

Língua Portuguesa. 

  Não devemos esquecer, contudo, que o uso indevido dos poemas musicados, 

sem fundamento, sem referências intertextuais, iria prejudicar a imagem desta estratégia 

que se tornou, nesta experiência, bastante profícua. 

A poesia musicada de intervenção exerceu, como constatámos, um papel 

preponderante na dinamização do processo ensino-aprendizagem. Conseguiu-se reunir 

na mesma estratégia o deleite musical, o prazer poético para além da consequente 

alegria gerada na aprendizagem. Em jeito de desmistificação, a utilização de tal recurso 

não se limita a um mero passatempo mas a uma estratégia inesgotável potenciadora de 

sinergias de carácter inter e transdisciplinar.    

  Urge, por isso, ajudar a ultrapassar aparentes barreiras quanto à utilização dos 

poemas musicados no ensino. Convém recordar o facto de não ser exigido ao professor 

quaisquer conhecimentos teórico-musicais na aplicação dos citados poemas em aula. 
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Basta, tão-somente, ser um ouvinte atento e desejar implementar estratégias coerentes e 

produtivas qua visem o bem-estar e simultâneo aproveitamento por parte dos alunos.   

 

Este trabalho pretendeu proporcionar conjunturas de aprendizagem convidando 

simultaneamente a escola a olhar criticamente para si mesma, num processo de auto-

avaliação com o objectivo de melhorar o seu desempenho e, dessa forma, poder 

corresponder às exigências de uma sociedade que necessita das suas valências para, em 

reciprocidade, poder evoluir, na partilha dos valores. 

  É graças à sua iniciativa interna que a escola ganhará a sua força transformadora.    

 Cabe à escola, a todos os seus intervenientes, incluindo os responsáveis 

governamentais, a criação de condições para que o ensino seja uma fonte de renovação 

e de progresso, motor de uma sociedade em constante interacção.   

Como ficou provado, o conjunto de procedimentos adoptados permitiu a 

melhoria dos resultados dos alunos.  

 O trabalho que realizámos constitui-se como um estudo exploratório. Porém, a 

melhoria significativa, em alguns aspectos, dos resultados dos alunos, leva-nos a apelar 

à realização de estudos semelhantes mas de muito maior abrangência, ou seja, em 

termos regionais ou nacionais. Só dessa forma, com o apoio de recursos que enquanto 

professor e investigador individual não dispomos, se poderia conseguir obter amostras 

representativas da população (os estudantes do Ensino Secundário em Portugal) que 

possibilitassem, então sim, a generalização dos resultados obtidos com o estudo. Caso 

esses resultados confirmassem aqueles que acabamos de obter com este estudo, 

poderíamos, sem qualquer dúvida, sugerir a aplicação de procedimentos idênticos aos 

adoptados no nosso sistema de ensino, nomeadamente no Ensino Secundário. 
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Escola Secundária Alves Martins  
 

9.1-Teste Diagnóstico de Português 11º ano         

Pré-teste 

 

                                                                                                                   Setembro de 2009    

 

Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, 
Muda-se o ser, muda-se a confiança; 
Todo o mundo é composto de mudança, 
Tomando sempre novas qualidades. 
 

Refrão  

E se todo o mundo é composto de mudança  

Troquemos-lhe as voltas que o dia é uma criança!  

 
Continuamente vemos novidades, 
Diferentes em tudo da esperança; 
Do mal ficam as mágoas na lembrança, 
E do bem, se algum houve, as saudades. 
 
O tempo cobre o chão de verde manto, 
Que já coberto foi de neve fria, 
E em mim converte em choro o doce canto. 
 
E, afora este mudar-se cada dia, 
Outra mudança faz de mor espanto: 
Que não se muda já como soía. 

refrão 

soía – Costumava.  

Soneto de Luís de Camões adaptado pelo cantor José Mário Branco em 1971 
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    Questionário  

 

Após uma leitura atenta do texto responde às seguintes questões: 

1-Qual é o tema da composição? Justifica. 

2-Divide ideologicamente o poema em partes. 

3-A composição revela em toda a sua extensão um paralelismo. Explicita-o. 

4-O que constata o poeta no último terceto? Avalia a sua importância no contexto do 

poema.  

5-Qual é o estado de espírito predominante do poeta? Comprova com duas expressões 

do texto. 

 6-Interpreta a introdução do refrão na canção de José Mário Branco, tendo em conta 

a análise que efectuaste do soneto de Camões.  

                       

B- Funcionamento da língua: 

1-Indica ao nível lexical, os vocábulos que remetem para a ideia de mudança e 

organiza-os em classes gramaticais. 

2- a)Aponta 3 merónimos da palavra dia. 

     b)Indica um holónimo de sintaxe. 

3-Identifica sintacticamente os vocábulos do seguinte verso:”do mal ficam as mágoas 

da lembrança “ verso 7 

 

 

                                               III 

 

  

Em cerca de 250 palavras redige um texto acerca da importância que atribuis ao tema 

abordado pelo poeta. 
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9.2- A Cantiga é uma arma (do GAC – Grupo de Acção Cultural) (Canto de 

intervenção 1) 

A cantiga é uma arma 

e eu não sabia 

tudo depende da bala 

e da pontaria 

tudo depende da raiva 

e da alegria 

a cantiga é uma arma 

de pontaria 

 

há cante por interesse 

há quem cante por cantar 

há quem faça profissão 

de combater a cantar 

e há quem cante de pantufas 

para não perder o lugar 

 

 

O faduncho choradinho 

de tabernas e salões 

semeia só desalento 

misticismo e ilusões 

canto mole em letra dura 

nunca fez revoluções 

 

a cantiga é uma arma· (contra quem?) 

Contra a burguesia 

tudo depende da bala 

e da pontaria 

tudo depende da raiva 

e da alegria 

a cantiga é uma arma 

de pontaria 

 

Se tu cantas a reboque 

não vale a pena cantar 
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se vais à frente demais 

bem te podes engasgar 

a cantiga só é arma 

quando a luta acompanhar 

 

refrão 

 

Uma arma eficiente 

fabricada com cuidado 

deve ter um mecanismo 

bem perfeito e oleado 

e o canto com uma arma 

deve ser bem fabricado 

 

 

a cantiga é uma arma · (Contra quem camaradas?) 

Contra a burguesia 

tudo depende da bala 

e da pontaria 

tudo depende da raiva 

e da alegria 

a cantiga é uma arma 

de pontaria (Bis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



166 
 

Ficha de abordagem do canto de intervenção “A cantiga é uma arma ” ( Canto  de 
intervenção  1) 

 

I 

Classifica o tema musical quanto: 

a)) Ao ritmo____________________________________________________________ 

b)À melodia ____________________________________________________________ 

c)À harmonia___________________________________________________________ 

                                                                     II 

1-Qual é o tema da composição? ____________________________________________ 

 2-Explica a importância da conotação presente nas palavras “bala” e 
“pontaria”._____________________________________________________________     

3-Depois de elencar alguns tipos de cantor, qual será a opção assumida pelo próprio? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

4-Qual é a opinião do poeta acerca do fado? Concordas? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

5-Identifica o estado de espírito do poeta. Justifica 

 

 

6-Qual é a tua opinião sobre o título da canção? _______________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

7-Estabelece um paralelismo entre a cantiga e o sermão. ________________________  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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9.3- Os Vampiros – de José Afonso 

(Canto 2) 
 

 
No céu cinzento  
Sob o astro mudo  
Batendo as asas  
Pela noite calada  
Vêm em bandos  
com pés de veludo 
Chupar o sangue 
Fresco da manada 
 
A toda a parte  
Chegam os vampiros  
Poisam nos prédios  
Poisam nas calçadas  
Trazem no ventre  
Despojos antigos  
Mas nada os prende  
Às vidas acabadas 
 
Eles comem tudo  
Eles comem tudo  
E não deixam nada (Refrão) 
 
São os mordomos  
Do universo todo  
Senhores à força  
Mandadores sem lei  
Enchem as tulhas  
Bebem vinho novo  
Dançam a ronda  
No pinhal do rei (Refrão) 
 
No chão do medo  
Tombam os vencidos  
Ouvem-se os gritos  
 
 
Na noite abafada  
Jazem nos fossos  
Vítimas dum credo  

E não se esgota  
O sangue da manada· 
 
 Se alguém se engana  
 Com o seu ar sisudo  
 E lhes franqueia 
 As portas à chegada (Refrão) 
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Ficha de abordagem sobre “Os vampiros “ de José Afonso (Canto 2) 

 

1-Elabora uma apreciação à canção apresentada: 

a) Ao ritmo 
___________________________________________________________________ 

b)À melodia__________________________________________________________________ 

c) À harmonia ________________________________________________________________ 

 

2-Que sugestão te oferece o título? ______________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

3-Salienta na 2ª estrofe duas expressões que demonstrem crueldade. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

4.Identifica duas expressões reveladoras de um clima repressivo. 
___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5.Recordando-te da data do aparecimento deste tema pela voz de José Afonso em 1963, 
justifica o recurso a tal alegoria. ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6-Estabelece um paralelismo temático entre esta canção e o capítulo IV do Sermão do 
Padre António Vieira. 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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9.4- O Barco Vai de Saída com letra e música de Fausto Bordalo Dias (Canto 3) 

 

O barco vai de saída 
Adeus ó cais de Alfama 
Se agora vou de partida 
Levo-te comigo ó cana verde 
Lembra-te de mim ó meu amor 
Lembra-te de mim nesta aventura 
P’ra lá da loucura 
P´ra lá do equador 
 
 
Ah! mas que ingrata ventura bem me posso queixar 
Da pátria a pouca fartura 
Cheia de mágoas ai quebra mar 
Com tantos perigos ai minha vida 
Com tantos medos e sobressaltos 
Que eu já vou aos saltos 
Que eu vou de fugida 
 
 
Sem contar essa história escondida 
Por servir de criado a essa senhora 
Serviu-se ela também tão sedutora 
Foi pecado. 
Foi pecado! 
E foi pecado sim senhor! 
Que vida boa era a de Lisboa ! 
 
 
Gingão de roda batida 
Corsário sem cruzado 
Ao som do baile mandado 
Em terras de pimenta e maravilha 
Com sonhos de prata e fantasia 
Com sonhos da cor do arco-íris 
Desvairas se os vires 
Desvairas magia 
 
 
Já tenho a vela enfunada 
Marrano sem vergonha 
Judeu sem coisa sem fronha 
Vou de viagem ai que largada 
Só vejo cores ai que alegria 
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Só vejo piratas e tesouros 
 

São pratas são ouros 
São noites são dias 
 
 
Vou no espantoso trono das águas 
Vou no tremendo assopro dos ventos 
Vou por cima dos meus pensamentos 
Arrepia 
Arrepia 
E arrepia sim senhor 
Que vida boa era a de Lisboa 
 
 
O mar das águas ardendo 
O delírio dos céus 
A fúria do barlavento 
Arreia a vela e vai marujo ao leme 
Vira o barco e cai marujo ao mar 
Vira o barco na curva da morte 
Olha a minha sorte 
Olha o meu azar 
 
 
E depois do barco virado 
Grandes urros e gritos 
Na salvação dos aflitos 
Esfola, mata, agarra 
Ai quem me ajuda 
Reza, implora, escapa 
Ai que pagode 
Reza tremem heróis e eunucos 
São mouros são turcos 
São mouros acode 
 
 
Aquilo é uma tempestade medonha 
Aquilo vai p´ra lá do que é eterno 
Aquilo era o retrato do inferno 
Vai ao fundo 
Vai ao fundo 
E vai ao fundo sim senhor 
Que vida boa era a de Lisboa. 
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Ficha de Abordagem sobre o tema “O Barco Vai de Saída “- Fausto Bordalo Dias (canto 4)  

 

                                               I 

Classifica o tema musical de acordo com: 

a) o ritmo____________________________________________________________________ 

b)a melodia __________________________________________________________________ 

c)a harmonia _________________________________________________________________ 

                                                II 

1-Como é que o autor nos descreve a pátria? 
____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

2-A quarta estrofe caracteriza o marinheiro que personifica a mundividência, o espírito 
português da época. Elabora um comentário. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

3-O poema surge marcado pelas antíteses. Aponta duas salientando a sua importância. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

4-Salienta o realismo expresso na 8ª estrofe. Destaca a linguagem irónica aí presente. 
____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

5-Comenta a perspectiva apresentada pelo poeta relativamente à mentalidade do 
marinheiro português que, por extensão, personifica o povo. _____________________ 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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9.5- Cantar de Emigração (canto 5) 
 
Poema de Rosália de Castro, 
 Interpretado por Adriano Correia de Oliveira 
 
  
 
 
 
 
 
Este parte, aquele parte 
e todos, todos se vão 
Galiza ficas sem homens 
que possam cortar teu pão  
 
 
Tens em troca órfãos e órfãs 
tens campos de solidão 
tens mães que não têm filhos 
filhos que não têm pai 
 
 
 
Coração que tens e sofre 
longas ausências mortais 
viúvas de vivos mortos 
que ninguém consolará 
 
 
 
 
Repete 1ª quadra 
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  Ficha de abordagem sobre o tema “Cantar de emigração” (Canto 5)                                  

 

1-Caracteriza a canção: 

    a)Quanto ao ritmo. 

_____________________________________________________________________________ 

    b)Quanto à melodia.   

____________________________________________________________ 

2-Estabelece uma relação entre a mensagem e a melodia. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3 – Identifica a figura de estilo presente no verso: “Galiza ficas sem homens”.Salienta a sua 

expressividade. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4-Indica o verso que melhor exprime a problemática essencial da peça em estudo. Justifica. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5-Estabelece um paralelismo entre o tema desta canção e a obra:”Frei Luís de Sousa”. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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9.6- INQUIETAÇÃO  (Letra e Música de José Mário Branco) (canto 5) 

A contas com o bem que tu me fazes  
A contas com o mal por que passei  
Com tantas guerras que travei  
Já não sei fazer as pazes 

 
São flores aos milhões entre ruínas  
Meu peito feito campo de batalha  
Cada alvorada que me ensinas  
Oiro em pó que o vento espalha  
Refrão 
Cá dentro inquietação, inquietação  
É só inquietação, inquietação  
Porquê, não sei  
Porquê, não sei  
Porquê, não sei ainda 

 
Há sempre qualquer coisa que está pra acontecer  
Qualquer coisa que eu devia perceber  
Porquê, não sei  
Porquê, não sei  
Porquê, não sei ainda.  
 
Ensinas-me fazer tantas perguntas  
Na volta das respostas que eu trazia  
Quantas promessas eu faria  
Se as cumprisse todas juntas  
 
Não largues esta mão no torvelinho  
Pois falta sempre pouco para chegar  
Eu não meti o barco ao mar  
Pra ficar pelo caminho  
 

Refrão /2 vezes 
 
Há sempre qualquer coisa que eu tenho que fazer  
Qualquer coisa que eu devia resolver  
Porquê, não sei  
Mas sei  
Que essa coisa é que é linda! 
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Ficha de abordagem do tema musical “Inquietação” (canto 5) 

 

 

1-Caracteriza esta canção, quanto à sua melodia. 

____________________________________________________ 

2-Atendendo à época em que a canção foi escrita, refere o motivo da inquietação do 
poeta. 
______________________________________________________________________
________________________________________ 

3-Identifica a “coisa linda” que o poeta tem de resolver.  

______________________________________________________ 

4-Destaca a importância da repetição no poema. 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

5- Menciona a personagem da peça:”Frei Luís de Sousa”que melhor se identifica com 
esta mensagem do poeta? Justifica. 
______________________________________________________________________
____________________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________
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9.7- E depois do adeus (Canto 6)   

Poema de José Niza com música de José Calvário e interpretação de Paulo de 
Carvalho -1974 

Quis saber quem sou  
O que faço aqui 
Quem me abandonou 
De quem me esqueci 
Perguntei por mim 
Quis saber de nós 
Mas o mar 
Não me traz 
Tua voz. 
Em silêncio, amor 
Em tristeza e fim 
Eu te sinto, em flor 
Eu te sofro, em mim 
Eu te lembro, assim 
Partir é morrer 
Como amar 
É ganhar 
E perder. 
Tu vieste em flor 
Eu te desfolhei 
Tu te deste em amor 
Eu nada te dei 
Em teu corpo, amor 
Eu adormeci 
Morri nele 
E ao morrer 
Renasci. 
E depois do amor 
E depois de nós 
O dizer adeus, o ficarmos sós 
Teu lugar a mais, tua ausência em mim 
Tua paz que perdi 
Minha dor que aprendi  
de novo vieste em flor 
Te desfolhei... 
E depois do amor e depois de nós 
O adeus 
O ficarmos sós.  
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                   Ficha de abordagem do tema musical “E depois do Adeus” (Canto 6) 

 

1-A melodia apresenta uma dicotomia ao longo da canção. 

  a)Identifica-a. 

_______________________________ 

  b)Relaciona-a com o texto. 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________ 

2-Identifica o interlocutor do poeta. Justifica 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________ 

3-Aponta a figura de estilo presente na expressão: “Tua ausência em mim”-verso 
33. Destaca a sua expressividade. 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________ 

4-Reportando-te à época em que foi interpretada a canção salienta a importância 
do desejo do poeta ao referir “…o ficarmos sós”( no último 
verso)._________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_ ________________________________________ 
 

5-Identifica a personagem da peça “Frei Luís de Sousa que melhor se ajusta à 
mensagem expressa nos nove primeiros versos. Justifica. 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________________________________________
___________________________________________________________
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9.8- Queda do Império (Vitorino) (in flor de la mar) (Canto 7) 

 

Perguntei ao vento 

Onde foi encontrar 

Mago sopro encanto 

Nau da vela em cruz 

Foi nas ondas do mar 

Do mundo inteiro 

Terras da perdição 

Parco império mil almas 

Por pau de canela e Mazagão 

 

Pata de negreiro 

Tira e foge à morte 

Que a sorte é de quem 

A terra amou 

E no peito guardou 

Cheiro da mata eterna 

Laranja Luanda 

Sempre em flor. 
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 Ficha de abordagem sobre o tema musical “Queda do Império”( Canto 7) 

 

 

1.Este texto é um poema musicado. Transforma o primeiro grupo de versos em prosa, 
utilizando a devida pontuação. 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________________ 

2-Que representou o “mago sopro encanto ”( l.3) para o poeta? Quais foram as 
consequências? 

___________________________________________________________ 

3-Identifica e destaca a expressividade da figura de estilo presente na expressão: 
“Laranja Luanda” (penúltimo verso) 

______________________________________________________________________
__________________________________________________ 

4- Justifica a razão do título estabelecendo uma relação com as suas características 
musicais (ritmo, melodia e harmonia) 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________
_ 

5-Partindo da temática desta canção, estabelece um paralelismo com a última frase do 
sermão do Pe. António Vieira: “Como não sois capazes de glória, nem de graça, não 
acaba o vosso sermão em graça e glória “. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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9.9- Os Demónios de Alcácer Quibir - De Sérgio Godinho (Canto 8) 

 

O D. Sebastião foi para Alcácer Quibir  
de lança na mão, a investir, a investir,  
com o cavalo atulhado de livros de história  
e guitarras de fado para cantar vitória. 
 
O D. Sebastião já tinha hipotecado  
toda a nação por dez reis de mel coado  
para comprar soldados, lanças, armaduras,  
para comprar o V das vitórias futuras. 
 
O D. Sebastião era um belo pedante  
foi mandar vir para uma terra distante  
pôs-se a discursar: isto aqui é só meu  
vamos lá trabalhar que quem manda sou eu. 
 
Mas o mouro é que conhecia o deserto  
de trás para diante e de longe e de perto  
o mouro é que sabia que o deserto queima e abrasa  
o mouro é que jogava em casa. 
 
E o D. Sebastião levou tantas na pinha  
que ao voltar cá encontrou a vizinha  
espanhola sentada na cama, deitada no trono  
e o país mudado de dono.  

 
E o D. Sebastião acabou na moirama  
um bebé chorão sem regaço nem mama  
a beber, a contar tim por tim tim  
a explicar, a morrer, sim, mas devagar 
 
E apanhou tal dose do tal nevoeiro  
que a tuberculose o mandou para o galheiro  
fez-se um funeral com princesas e reis  
e etcetera e tal, Viva Portugal. 
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 Ficha de abordagem do tema musical “Os Demónios de Alcácer-Quibir (Canto 8) 

   

1-Caracteriza o ritmo da canção salientando a sua expressividade. ____ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

2- O autor pretende revelar a sua caracterização da personalidade de D.Sebastião. 

a)Explicita-a. ________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 b)Qual é a figura de estilo predominante da qual se socorre o poeta para a 
caracterização de D. Sebastião? Justifica. 
___________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
 

3-Caracteriza a linguagem utilizada recorrendo a dois exemplos. 
___________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

4-Estabelece um paralelismo entre a mensagem desta canção de Sérgio Godinho e a 
obra estudada: “Frei Luís de Sousa “.______________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Escola Secundária Alves Martins  
 

9.10- Teste Diagnóstico de Português 11º ano         

Pós-teste 

 

                                                                                                                  Fevereiro de 2009    

 

Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, 
Muda-se o ser, muda-se a confiança; 
Todo o mundo é composto de mudança, 
Tomando sempre novas qualidades. 
 

Refrão  

E se todo o mundo é composto de mudança  

Troquemos-lhe as voltas que o dia é uma criança!  

 
Continuamente vemos novidades, 
Diferentes em tudo da esperança; 
Do mal ficam as mágoas na lembrança, 
E do bem, se algum houve, as saudades. 
 
O tempo cobre o chão de verde manto, 
Que já coberto foi de neve fria, 
E em mim converte em choro o doce canto. 
 
E, afora este mudar-se cada dia, 
Outra mudança faz de mor espanto: 
Que não se muda já como soía.ª 

refrão 

ªSoía – Costumava.  

Soneto de Luís de Camões adaptado pelo cantor José Mário Branco em 1971 
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    Questionário  

 

Após uma leitura atenta do texto responde às seguintes questões: 

1-Qual é o tema da composição? Justifica. 

2-Divide ideologicamente o poema em partes. 

3-A composição revela em toda a sua extensão um paralelismo. Explicita-o. 

4-O que constata o poeta no último terceto? Avalia a sua importância no contexto do 

poema.  

5-Qual é o estado de espírito predominante do poeta? Comprova com duas expressões 

do texto. 

 6-Interpreta a introdução do refrão na canção de José Mário Branco, tendo em conta 

a análise que efectuaste do soneto de Camões.  

                       

B- Funcionamento da língua: 

1-Indica ao nível lexical, os vocábulos que remetem para a ideia de mudança e 

organiza-os em classes gramaticais. 

2- a)Aponta 3 merónimos da palavra dia. 

     b)Indica um holónimo de sintaxe. 

3-Identifica sintacticamente os vocábulos do seguinte verso:”do mal ficam as mágoas 

da lembrança “ verso 7 

 

 

                                               III 

 

  

Em cerca de 250 palavras redige um texto acerca da importância que atribuis ao tema 

abordado pelo poeta. 
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