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PREFÁCIO

Manuel Pedro Ferreira

A reflexão sobre a música sofre, periodicamente, o efeito deste ou 
daquele abalo intelectual, com o consequente rearranjo dos terrenos 
de investigação e de escrita. Estes sismos são por vezes violentos e rui-
dosos, se assim o determina a tensão acumulada; o mais das vezes, são 
pequenos e imperceptíveis, mas cumulativamente influentes. Embora 
os epicentros sejam, normalmente, distantes, os efeitos à superfície não 
deixam de se fazer notar. 

A mudança dos pressupostos conceptuais costuma acarretar, na 
observação dos fenómenos, mudanças de perspectiva; a habituação 
a um novo modo de ver põe frequentemente na sombra a ideia, ou 
ideias, na origem da deslocação do nosso ponto de vista. Neste livro, é 
notório que o foco da observação se deslocou da obra musical, definida 
pela sua partitura ou sonoridade, para o seu ambiente e os seus prota-
gonistas, sejam estes individuais ou colectivos. A convicção subjacente, 
de que a música é um fenómeno relacional historicamente situado e 
socialmente significativo (ainda que sujeito a modificação e reinterpre-
tação), implica que a sua compreensão passa por ter em conta as for-
mas como se apresenta, a sociabilidade que a suporta, as apropriações 
que admite, os discursos que gera e as reacções que provoca. Se a obra 
musical, longe de vogar num plano meramente abstracto, incorpora 
significados sociais, há que elucidá-los convocando o seu uso (preten-
dido ou efectivo) e atendendo ao respectivo ecossistema.

Se a exploração deste ponto de vista tem hoje ramificações inúme-
ras, o abalo intelectual que lhe deu origem é, para mim, reconhecível e 
relativamente remoto. É um abalo que passa pelo impacto da sociolo-
gia e da antropologia no fazer musicológico, mas sobretudo pela praxis 
das vanguardas estéticas do pós-guerra. Relação entre arte e tecnolo-
gia? Relação entre ecologia e paisagem sonora? Relação entre prática 
musical e emancipação? Relação entre música, género e sexualidade? 
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8 ◊ Convergências Musicais Gosto, Identidade e Mundo

Cruzamento e contaminação de popular e erudito? Diversidade das 
redes sociais e dos seus públicos? Invade-me uma sensação de déjà vu. 
Basta compulsar os números da revista Musics, do final da década de 
1970, ou o livro contemporâneo de John Shepherd et al. Whose Music? 
(Londres, 1977), para verificar o muito que já lá estava. Alguma coisa 
cá chegou, e terá mesmo transpirado então em letra de imprensa. 

Estava lá a temática, candente, a borbulhar, mas o fito era diverso, 
como era o seu enquadramento. Hoje a temática regressa, surpreen-
dentemente actualizada, num livro escrito por jovens investigado-
res universitários. Não são artistas marginais ou militantes radicais, 
criando espaços de acção, mas, ainda que de sustento igualmente 
precário, justos pretendentes a lugares de magistério. Já não se trata 
de alargar os limites da experiência musical, ou de aprofundar um 
movimento contestatário, ou ainda de prefigurar uma utopia social; 
os autores escrevem um pouco para os seus pares, outro tanto para 
leitores avulsos, seguindo regras estabelecidas, de custosa mas presti-
giada assimilação. Move-os tanto o entusiasmo da descoberta como o 
desafio de uma disciplina discursiva, internacionalmente partilhada e 
desenvolvida. Querem, com documentado fundamento e pormenori-
zada explanação, esclarecer criticamente a realidade, sabendo que são 
por ela arrastados. Tenta-os a soberba da escrita académica, mas o som 
vindo da terra, mesmo a internáutica, não os deixa dela descolar. São 
filhos da democracia e seus adeptos musicais. O inconformismo, hoje, 
é estranhamente conforme aos costumes.

As realidades estudadas, o tipo de pensamento exercido – esses são 
estimulantes. Os estudos aqui reunidos reflectem a vitalidade da inves-
tigação levada a cabo na Universidade NOVA de Lisboa e a sua von-
tade de entender os novos tempos, escrutinando de tudo um pouco, 
dos usos da música promovido pelas cadeias comerciais mais insuspei-
tas às sociabilidades minoritárias, passando pelo inevitável Festival de 
Canção e pela música indutora de masculinidade vendida na Internet. 
Céus! É verdade que, nos meus tempos de juventude, me desdobrei 
a escrever sobre música Punk e o raio-que-o-parta, e mantive uma 
coluna intitulada «A música no dia-a-dia» (1979-1980), onde cheguei 
a comentar telenovelas; agora não me posso queixar. 
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INTRODUÇÃO 
CONVERGÊNCIAS MUSICAIS: GOSTO, IDENTIDADE  
E MUNDO

Paula Gomes-Ribeiro

A observação e questionamento acerca da atuação da música e do som 
(nas suas várias aceções) como práticas sociais e instrumentos de poder 
e representação simbólica verifica-se em todas as épocas e quadran-
tes, da Antiguidade aos nossos dias. Na teoria social, assim como na 
produção literária e nos discursos sobre as artes em geral, são inúme-
ros os relatos e ensaios de elucidação da capacidade apresentada por 
determinadas expressões sonoras, ou do que é considerado em dado 
momento harmonia ou melodia, de estimular, influenciar emocional 
e fisicamente, de formar, ou perturbar, comportamentos e estados de 
espírito. De Platão a Rousseau, de Schopenhauer passando por Luís de 
Freitas Branco até Saramago e Sloterdijk, poucos foram os autores ins-
critos nos cânones do pensamento ocidental que nunca incorreram na 
deliberação sobre a prática ou a escuta da música como um dos gestos 
mais característicos de humanidade, ou seja, de sociedade. O desen-
volvimento da musicologia como estudo científico da música, é outro 
passo... é aquele que nos convida a questionar cada gesto ou regulari-
dade na necessidade contínua de a compreender, à luz do momento e 
experiência que nos caracterizam. 

A multiplicidade de vozes e pontos de vista a que aspiravam as 
ciências, no século passado, especialmente visível na prolífica dis-
cursividade associada ao pós-estruturalismo, à desconstrução, ao 
pós-modernismo, às narrativas pós-coloniais, ou à teoria cultural, 
encontram um território cada vez mais profícuo no século XXI, par-
ticularmente com a expansão da cultura da convergência (Jenkins) e 
da expansão da comunicação em rede (Castells). O estudo dos pode-
res instituídos, dos pólos entrópicos a partir dos quais é, tantas vezes, 
analisado ou construído o saber (aquele que merece a atenção dos 
académicos em cada época e local), a revisão da ideia de autoridade e 
o seu enfraquecimento, e a observação do próprio comprometimento 
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12 ◊ Convergências Musicais Gosto, Identidade e Mundo

do investigador, como construto social, são longamente debatidos por 
Foucault, Derrida, Deleuze, McClary, Haraway, Latour entre tantos 
outros. A ideologia da inovação pautava os «bons velhos tempos» da 
modernidade, quando o Ocidente ainda se fundamentava na ideia de 
progresso. Época em que Theodor Adorno já nos falava da relevância 
da indústria discográfica, do estrelato, e do modo como estes determi-
navam as escolhas e os hábitos diários na relação com aquilo a música. 
Quase um século depois das primeiras e substanciais publicações de 
Adorno, há ainda tanto que fazer. Por muitas razões... e também por-
que estamos continuamente a escrever, rever e rescrever o presente, 
ou os passados no presente. E porque tantas margens continuam a 
ser margens e centros continuam a ser dominantes. Estamos agora 
(os académicos da música) em várias partes do mundo e plataformas 
de disseminação de conhecimento, a publicar alguns dos ensaios mais 
inspirados e sistemáticos sobre uma multiplicidade de circunstâncias 
de relação com a música e suas textualidades.

Convergências

Neste livro, explora-se o modo como a música, em particular e o som, 
em geral, colaboram na produção ou manutenção de padrões de rela-
cionamento, matrizes emocionais, criando ou legitimando rotinas e 
comportamentos. Privilegia-se a incidência em circunstâncias, ações 
ou comportamentos ordinários (do âmbito da esfera pública, privada 
ou doméstica) em contraste com situações e formas de experiência 
raras ou excecionais.[1] Observam-se práticas de escuta e vivência 
musical no espaço social, mediadas tecnologicamente ou presenciais, 
em situações e momentos concretos. Enaltecem-se as descontinuida-
des, desrespeitam-se aspetos de linearidade histórica ou explicações 
dialéticas. Discute-se a geração de grupos ou redes de convicções, a 
partilha de interesses e expectativas, perspetivas sobre o mundo refle-
tidas entre dimensões históricas, materiais e simbólicas que estrutu-
ram a ordem social.

Estas temáticas, transversais ao volume, dispõem-se em dez capí-
tulos, associados a trabalhos de investigação em curso, que abordam 

1 Para uma proposta de sistematização entre o que se encontra ou não no âmbito da ideia de 
«quotidiano» veja-se Sloboda (2010). 
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relações, processos e ações no contexto de mundos artísticos (Becker 
1982) bem delimitados, com particular incidência em Portugal e no 
Brasil (e respetivo relacionamento), num âmbito temporal que se 
estende do início do século xx à atualidade. 

Princípio imanente a este volume é, em primeira instância, a ideia 
de convergência que é definida no seu título. Longe de pretendemos 
defini-la, ou de a reduzir a uma aceção única, usamo-la como base de 
questionamento. Convergência de problemas e temas de estudo sobre 
música que pretendem aqui apresentar-se como contínuos e articula-
dos, tendo a sua coabitação o intuito de favorecer debates que possam 
formulá-los de modo entrosado e interdependente. Não se procuram 
fornecer respostas, mas sim narrativas sobre temas inéditos e originais, 
resultantes de processos de investigação, a partir das quais esperamos 
poder colaborar para a produção de novas perguntas, não só sobre con-
teúdos mas também formas, métodos e modos de articular e dissemi-
nar conhecimento na prática atual das ciências sociais.

Ao selecionarmos as temáticas aqui reunidas, orientamo-nos pela 
convicção de que o saber é fragmentado, plural, e de que as nossas 
posições como observadores e produtores de realidade são transitórias. 
A informação que se encontra acessível em todo o momento e quase 
todo o local excede em muito o que alguma vez conseguiremos proces-
sar, mesmo se a nossa longevidade continuar a aumentar a bom ritmo. 
Reúnem-se, neste volume, aspetos de experiência cultural incorporada 
em práticas quotidianas, evitando dicotomias neocartesianas ou estra-
tificações de vária índole: combinam-se géneros populares e eruditos; 
música compreendida como «independente», «de intervenção» ou 
decorrente de dinâmicas industriais; música e som originalmente pro-
duzidos para determinada função, ou desta isenta; perceção musical 
mediatizada ou interpessoal; teatros, espaços de concerto e plataformas 
online, entre outros. 

Procura evidenciar-se a pequena história, o desenrolar de um quo-
tidiano vivido e múltiplo que se revela através de correspondência, da 
imprensa, de registos em diários, de entrevistas e conversas, de comen-
tários realizados em redes e plataformas online, de imagens e registos 
fonográficos, de escuta e análise, da consulta de arquivos, de observa-
ção situada, de etnografia em espaços eletrónicos/virtuais ou locais. 
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Música no quotidiano

O percurso dos estudos que abordam a música no quotidiano tem 
vindo a assumir uma importância crescente na literatura científica das 
últimas décadas tendo recebido um particular impulso com as referên-
cias de Christopher Small, Musicking (1998), e de Tia DeNora, Music in 
Everyday Life (2000). Neste último, a socióloga propõe-se documentar 
alguns dos usos da música no dia a dia urbano, bem como identifi-
car uma diversidade de estratégias através das quais esta é mobilizada 
como recurso para a produção de «cenas, rotinas, suposições e ocasiões 
que constituem a “vida social”» (DeNora 2000, XI).[2] DeNora refere: 
«temos muito pouca perceção de como a música se apresenta nos pro-
cessos sociais e uma quase ausência de informação sobre o modo como 
os indivíduos levam a música a atuar em espaços sociais particulares 
e cenários temporais específicos» (2000, X).[3] Vários estudos prece-
dentes, e bem conhecidas transformações epistemológicas no âmbito 
das ciências sociais, em particular a permeabilidade interdisciplinar e 
a absorção de ferramentas dos estudos culturais, permitem a Small 
e DeNora estabelecer marcos incontornáveis do estudo das práticas 
musicais quotidianas urbanas, com um significativo impacto na produ-
ção musicológica do século xxi. Entre os teóricos que se interligam com 
estas referências e que têm um papel igualmente fundamental neste 
processo refiram-se (entre outros) Antoine Hennion (1993), Simon 
Frith (2002), John Fiske (1989; 1992) e Andy Bennet[4] (2005), que 
que contribuem energicamente para a criação de espaços de discus-
são e instrumentos de trabalho a este nível. Inicialmente desenvolvido 
no interface entre a musicologia, a sociologia, os estudos culturais e 
os estudos dos media, a psicologia expressa uma crescente importân-
cia neste âmbito, como o refere John A. Sloboda (2010) em Music in 
Everyday Life: The Role of Emotions. «O valor da música no quotidiano 

2 Do original: «scenes, routines, assumptions and occasions that constitute “social life.”»

3 Do original: «we have very little sense of how music features within social process and next 
to no data on how real people actually press music into action in particular social spaces and 
temporal settings. These are large issues, but are probably best advanced through attention to 
the so-called “small” details».

4 Deste último, veja-se nomeadamente a Introdução ao seu livro Culture and Everyday Life 
(2005), no qual o autor identifica vários problemas na abordagem ao modo como a cultura se 
manifesta no quotidiano. 
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dos indivíduos – referem North, Hargreaves e Hargreaves (2004, 41) – 
depende dos usos que dela fazem e do grau de envolvimento que com 
ela estabelecem. Estes são, por sua vez, dependentes dos contextos em 
que a ouvem.»[5]

Música como processo, relação e ação

Art Worlds de Howard Becker (1982) é um texto emblemático, por um 
lado, na conceção da arte como forma de trabalho e, por outro, na ideia 
de que a produção artística é um processo complexo e cooperativo que 
abrange muito mais do que compositor e intérpretes, estendendo-
-se a um vasto conjunto de agentes que colaboram, dos mais diver-
sos modos, incluindo os públicos, na concretização de obras musicais. 
A perspetiva designada de produção da cultura, que se contrapõe à 
descodificação da obra como instrumento revelador do seu conteúdo 
social e reflexo da sociedade, desenvolve-se através da incidência em 
circunstâncias definidas e circunscritas, mundos, como diria Becker 
(ibidem), campos, segundo Bourdieu (1979), cenas, como definiram 
Will Straw (1991), Bennet e Peterson (2004). No fim da década de 
1980, Becker refere, em carta a Charles Seeger:[6] «Os sociólogos que 
trabalham deste modo [tendo em conta a teoria dos mundos artísti-
cos] não estão particularmente interessados em “descodificar” obras 
de arte, em encontrar os significados secretos da obra como reflexos 
da sociedade. Preferem encarar as obras como resultado da atividade 
coletiva» (Seeger 1989, 282).[7] A incidência em redes específicas de 
cooperação ou interação conduz à necessidade, por parte do investiga-
dor, de se aproximar de ações e procedimentos que, de outro modo, se 
tornariam invisíveis, abstratos e desligados daquilo que é a textura dos 
dias a que designamos realidade. Utilizando ferramentas da teoria lite-
rária sua contemporânea, Lawrence Kramer afirmava, em 1990, que os 

5 Do original: «The value of music in people’s everyday lives depends on the uses they make of it 
and the degree to which they engage with it, which are in turn dependent on the contexts in 
which they hear it.»

6 Esta citação encontra-se igualmente presente em DeNora (2000, 4).

7 Do original: «Sociologists working in this mode [the art worlds] aren’t much interested in 
‘decoding’ art works, in finding the work’s secret meanings as reflections of society. They prefer 
to see those works as the result of what a lot of people have done jointly.»
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16 ◊ Convergências Musicais Gosto, Identidade e Mundo

processos composicionais outrora compreendidos em termos formais 
ou emotivos se apresentam agora como forças ativas no trabalho de 
formação cultural: «A música, entre outras coisas, é uma forma de ati-
vidade: uma prática. Se a tomarmos nestes termos, devemos ser capa-
zes de a entender não como uma tentativa de dizer algo mas sim de 
fazer algo» (Kramer 1990, XII).[8] A preocupação de encarar a música 
como um processo e uma ação coordenada e interdependente, não só 
de políticas institucionais e forças estruturais, mas também de dimen-
sões de agência, rotinas, e identidade como projeto, tornava-se cada 
vez mais central no trabalho musicológico. Em Music in Everyday Life 
DeNora (2000, 10) enuncia o longo percurso a realizar neste domínio: 
«O foco na música “em ação”, como material dinâmico de estrutu-
ração, tem ainda de ser desenvolvido».[9] Com Music-in-action (2011), 
a autora incentiva os seus pares a considerar a ideia de «música em 
ação» e a aprofundarem os seus trabalhos neste domínio. Passados oito 
anos, e o surgimento de várias referências importantes neste âmbito, 
Nicholas Cook reincide na relevância deste debate no resumo do seu 
livro Music as Creative Practice indicando que este desenvolve «a ideia de 
que a criatividade surge da interação social – da qual fazer música em 
conjunto é talvez a mais clara representação – e depois mostra como 
este mesmo pensamento pode ser aplicado às práticas de composição 
ostensivamente solitárias» (Cook 2018).[10] 

8 Do original: «Music, among other things, is a form of activity: a practice. If we take it in these 
terms, we should be able to understand it less as an attempt to say something than as an 
attempt to do something.»

9 Do original: «A focus on music “in action”, as a dynamic material of structuration, has yet to be 
developed.»

10 Do original: «the idea that creativity arises out of social interaction-of which making music 
together is perhaps the clearest possible illustration-and then shows how the same think-
ing can be applied to the ostensively solitary practices of composition». O resumo do livro 
pode encontrar-se em: «Music as Creative Practice», consultado em 12 de dezembro 2020, 
https://oxford.universitypressscholarship.com/view/10.1093/oso/9780199347803.001.0001/
oso-9780199347803. 
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Gosto musical

O estudo do gosto musical tem vindo a desenvolver-se particularmente 
após o trabalho emblemático de Pierre Bourdieu, La Distinction (1979), 
como fator elementar na organização social do quotidiano e parâme-
tro a partir do qual os atores sociais constroem significado sobre o seu 
mundo, «classificando pessoas, práticas e coisas em categorias de valor 
desigual» (Ollivier e Fridman 2001, 15442).[11] Apesar da clara erosão da 
associação entre gostos e segmentos socioculturais específicos, nas últi-
mas décadas do século xx, intensificada pela expansão de dispositivos de 
escuta móvel e da crescente acessibilidade a todo o tipo de repertório 
e ideia sonora em qualquer momento, bem como pela disseminação 
dos sistemas de streaming, as comunidades de apreciação de determina-
dos géneros e estilos são cada vez mais frequentes, não só em circuns-
tâncias locais como transterritoriais, nas incontáveis comunidades em 
linha (cf. Gomes Ribeiro, Freitas, Durand e Malhado 2018). A produção 
ou apreciação de determinadas categorias musicais é assumida como 
elemento central na produção de identidade, bem como na formação 
de redes e comunidades, veiculando um sentimento de pertença e 
familiaridade. A exibição do gosto, que se desenvolve através de siste-
mas de comportamento e estilos de vida, é assim utilizada, do mesmo 
modo, para incluir ou excluir, identificando quem pertence e não per-
tence a um determinado grupo. Um dos exemplos mais interessantes 
deste fenómeno são as comunidades de apreciação de música metal. 
Dezenas ou talvez centenas de sub e microgéneros do metal[12] dispõem-
-se na paisagem cultural mundial. Novos nichos surgem regularmente 
na proporção direta do aparecimento de novos grupos e comunidades 
que procuram criar uma identidade própria distinguindo-se dos demais 
grupos de metal (veja-se, como exemplo, o desenvolvimento ou popu-
larização, na última década dos subgéneros djent, cybergrind, Kawaii 
metal ou bandas NWOTHM)[13] ou a multitude de nichos de discussão 
de práticas musicais muito circunscritas no Reddit.[14] 

11 Do original: «classifying people, practices, and things into categories of unequal value».

12 Neste âmbito veja-se, por exemplo, O’Donnel e Stevens (2020).

13 New Wave of Traditional Heavy Metal. 

14 Reddit é uma rede social de partilha de conteúdos de diversa índole. Organiza-se em subreddits,  
que abordam temas variados inclusivamente musicologia, música e os mais diversos géneros, 
estilos, temáticas e circunstâncias musicais. Consulte-se https://www.reddit.com/. 
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Coprodução e sociedade em rede

Recorremos ao termo de convergência no título deste volume, não só 
por acreditarmos que as várias perspetivas aqui reunidas sobre práticas 
sonoras e musicais convergem entre si no modo de pensar a música 
e o som como prática cultural quotidiana, como já foi referido, mas 
também com o propósito de ecoar o uso do termo utilizado por Henry 
Jenkins (2001; 2008)[15] na caracterização de uma era marcada pela cir-
culação e coprodução de conteúdos em rede (associada à expansão da 
WWW)[16] na qual o autor, que parte dos estudos dos media e tecnolo-
gias, acredita que é necessário reforçar o estudo dos processos coopera-
tivos e intermediais de produção, mediação e consumo. Jenkins, Sonia 
Livingstone ou Rancière, entre outros teóricos de vários domínios das 
ciências sociais enfatizam, particularmente na primeira década do novo 
milénio, a necessidade de articular de forma mais evidente os estudos 
de produção e receção, considerando o utilizador, o ouvinte, o leitor, o 
espectador como interveniente ativo na coprodução de ideias a partir 
do relacionamento com as propostas percecionadas.

Posto isto, não se pretende encarar o fenómeno associado à expan-
são da internet (ou a era em que isso sucede) como elemento único 
de mobilização e estímulo às dinâmicas de coprodução, participação, 
interatividade, inteligência coletiva (termos disseminados fundamen-
talmente em relação a este fenómeno), mas como uma das várias 
tecnologias que promovem esta atividade e que se apresentam e desen-
volvem em diferentes épocas.[17] Partimos de ferramentas do presente 
na (re)escrita do que chamamos passado. 

15 Jenkins e Deuze (2008) escrevem no editorial do número especial sobre convergência no 
IJRNMT «We are living at a moment of profound and prolonged media transition: the old 
scripts by which media industries operated or consumers absorbed media content are being 
rewritten. As those changes occur, we need to work across the historic divide in academic 
research between work on media industries and work on media audiences».

16 Cf. Manuel Castells (2001). 

17 Veja-se designadamente Toelle e Sloboda (2019), estudo que discute o binómio de audiência 
passiva e ativa através de um projeto envolvendo participação da audiência na prática musical 
no contexto de concertos. 
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A estrutura do livro

Os dez estudos incluídos neste livro apresentam diversas perspetivas 
sobre a música como cultura, na produção de sociedade e identidade. 
Os autores que colaboram neste volume, assim como os respetivos 
coordenadores, mantêm ligações à NOVA FCSH, tendo frequentado em 
algum momento da sua formação cursos tutelados pelo Departamento 
de Ciências Musicais desta Faculdade. Grande parte destes autores 
desenvolvem investigação num dos dois centros de investigação em 
música desta universidade, o CESEM e o INET-md. O volume organiza-
-se segundo três eixos temáticos, formulando cada um deles problemas 
que, de algum modo, os interrelacionam.

A primeira parte, intitulada «Cenas e sociabilidades musicais», 
explora dinâmicas de associação entre indivíduos em função da sua 
vivência de determinadas práticas musicais. Neste sentido, Inês 
Henriques identifica e discute o desenvolvimento de uma cena musi-
cal[18] por três coletivos de música independente (Cafetra Records, 
Maternidade e Xita Records) salientando a relevância que a cidade de 
Lisboa desempenha na produção da sua identidade coletiva. Discute o 
modo como os seus valores e expectativas se afirmam em função de 
relações de proximidade e cooperação entre as dinâmicas de produ-
ção, os músicos, os editores, os fãs e todos os agentes que integram, de 
alguma forma, estes clusters culturais. O capítulo de Sofia Lopes explora 
igualmente as dinâmicas sociais, desta feita em relação ao Festival RTP 
da Canção, incidindo nos comportamentos dos seus fãs e no modo 
como estes se organizam em redes colaborando na produção de sig-
nificados e valor das práticas associadas ao mais duradouro concurso 
de música em Portugal. O público dos espaços culturais da cidade de 
Évora na transição entre os séculos xix e xx é o objeto central do capí-
tulo de João Pedro Costa, informado, em larga medida, pelo estudo 
da imprensa local. O autor examina comportamentos dos frequenta-
dores de dois espaços de diferentes características, os teatros Garcia de 
Resende e de feira, no Rossio de São Brás, discutindo dinâmicas de 
sociabilidade e estratificação social. 

A segunda secção deste volume aborda aspetos e funções da música 
como tecnologia social de produção de quotidiano e comunidade. 

18 Na aceção que lhe é atribuída por Bennet e Peterson (2004).
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O capítulo de Júlia Durand examina a publicação e uso em linha de 
produtos musicais e audiovisuais que têm a intenção de motivar os 
respetivos consumidores a superar dificuldades e atingir os seus obje-
tivos, sejam eles físicos, intelectuais, financeiros e outros. É também a 
partir de plataformas de streaming que André Malhado discute a produ-
ção e manutenção de comunidades em linha, fãs da cultura ciberpunk. 
Explora o impacto discursivo de três produtos culturais de grande 
relevância neste domínio, Blade Runner, Ghost in the Shell e Deus Ex, 
procurando indagar a inscrição e legitimação de determinados registos 
musicais numa categoria musical designada de ciberpunk. No terceiro 
capítulo desta secção, João Francisco Porfírio explora a relação entre 
as práticas de sonorização ou musicalização do quotidiano doméstico 
– como eixos de conforto privado – e a comercialização de produtos 
musicais que assumem um papel decorativo na construção de um 
espaço multissensorial conducente à celebração da ideia de conforto. 

Os quatro capítulos da terceira secção, intitulada «Pertença, iden-
tidade e multiplicidade», exploram aspetos discursivos, afetivos e 
estéticos de agência e sociabilidade através do uso da música. Pela pro-
dução ou vivência da música, indivíduos e comunidades produzem 
significado, testam possibilidades e articulam experiências identitárias. 
O primeiro capítulo, de Guilhermina Lopes, explora as vivências de 
Fernando Lopes-Graça no Brasil, por ocasião das duas viagens que aí 
realiza em 1958 e 1969, partindo da abordagem a várias instâncias de 
comunicação entre o compositor e uma rede de relações sociais que o 
inscrevem neste processo. No capítulo seguinte, Patrícia Lopes discute 
o modo como alguns títulos da imprensa portuguesa acompanham 
o percurso de José Mário Branco nos últimos anos em que este se 
encontra no exílio, assim como o seu regresso a Lisboa na sequência 
da revolução, entrecruzando-o com a produção do autor e o que ele 
assume como a missão social da sua música. Sobressai, neste texto, o 
recurso ao arquivo José Mário Branco,[19] plataforma do CESEM que 
se encontra em linha desde junho de 2018 com a finalidade de per-
mitir o estudo, disseminação e reapropriação social de documentos 
relativos ao percurso do artista contando neste momento com mais de 
1880 entradas de documentos, incluindo ficheiros áudio, partituras, 
fotografias, recortes de imprensa, planos de espetáculo, entre muitos 

19 A constituição deste repositório é descrita por Manuel Pedro Ferreira (2019). 
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outros.[20] O terceiro estudo apresentado nesta secção, de Juliana Wady, 
explora aspetos da receção da modinha luso-brasileira nos nossos 
dias, identificando convenções discursivas que lhe têm vindo a ser 
associadas, e interrogando-se sobre o modo como a investigação que 
tem vindo a ser estabelecida se cruza com o seu reconhecimento por 
jovens estudantes. Finalmente, Renato Oliveira aborda o modo como o 
músico Filipe Sambado procura discutir fronteiras e estereótipos relati-
vos a identidade de género, não só através do modo como se apresenta 
em cena, em entrevistas e em produtos audiovisuais associados aos 
seus projetos, como também nas suas canções. 
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20 Pode consultar-se o arquivo em https://arquivojosemariobranco.fcsh.unl.pt/. 

21 Tenho vindo a lecionar esta disciplina ao longo de mais de uma década, entre 2007 e 2021.
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