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Where there were deserts I saw fountains/ Like cream the waters rise/ And we 

strolled there together/ With none to laugh or criticize/ And the leopard and the 

lamb/ Lay together truly bound/ I was hoping in my hoping/ To recall what I had 

found/ (…) People have the power/ People have the power/ People have the 

power/ People have the power. 

The power to dream, to rule/ To wrestle the world from fools/ It's decreed: the 

people rule/ It's decreed: the people rule/ Listen. I believe everything we dream/ 

Can come to pass through our union/ We can turn the world around/ We can turn 

the earth's revolution1.  

 

Schreiber (2019) olha a música como uma energia que se a torna entretenimento. Uma expressão de 

poder, e não apenas um poder sónico ou emocional. A música, especialmente quando criada em 

resposta aos problemas sociais que afetam o mundo, transforma-se numa força única. No entanto, 

nem todas as canções que abordam os problemas da sociedade se tornam numa canção de protesto. 

Consideremos os exemplos originários norte-americanos: canções escritas em momentos de grande 

crise, como a Guerra Civil Americana, como a When Johnny Comes Marching Home 2 não são canções 

de protesto. Foi só em 1870, com a Sometimes I feel like a motherless child 3, acerca das horríveis 

separações mãe-filho nas plantações de escravos no Sul, que surgiram as primeiras canções de 

protesto nos EUA. 

O objetivo desta edição especial aqui proposta, é o de examinar a força única da música popular em 

resposta aos problemas sociais recentes e contemporâneos, e a mudança dos conceitos de resistência 

e de protesto na música popular. Tomando como exemplo a realidade portuguesa num contexto de 

crise, quando o Fundo Monetário Internacional interveio no país, Guerra (2019) ilustra a importância 

desta reflexão e discussão. A autora mostra como as manifestações artísticas - neste caso, música e 

as canções de protesto - são elas próprias um meio e um objeto de intervenção social, demarcando 

um espaço específico e definido no reconhecimento e revelação de problemas sociais, e na 

contestação, desconstrução e imputação de problemas que lidam com a realidade social. As canções 

de protesto instigam leituras, narrativas e desconstruções da realidade, e são simultaneamente 

elementos significativos de uma identidade coletiva. 

Neste sentido, estamos interessados em apresentar investigações recentes sobre temas que têm 

vindo a abrir caminhos importantes para uma maior discussão. 

 
1 Smith, P. (1988). People Have the Power. United States of America. 
2 Lambert, L. (1863). When Johnny comes marching home. United States of America. 
3 Singers, F. J. (1870). Sometimes I feel like a motherless child. United States of America. 



Primeiro, procuramos analisar o papel da música popular como potenciador de uma mobilização 

política e como um importante indicador das profundas mudanças e reconstruções de identidade 

dos jovens na modernidade tardia (Guerra et al., 2019). As canções podem constituir manifestações 

que não só procuram denunciar, mas também intervir/agir, e por vezes provocar a ação. Canções 

como o hino superlativo de Patti Smith People Have the Power4  – que foi reavivado pela própria Patti 

nos seus últimos concertos – capazes de assumir o papel de produtores de denúncia e protesto, e 

criadores dos seus próprios temas, incitando e mudando a vida social através das perceções da 

realidade social que constroem. 

Um segundo tópico situa-se na forma como a música cria e constrói experiências partilhadas e o 

poder das canções de protesto para aproximar as pessoas e moldar as subjetividades políticas. 

Por exemplo, o rap e o mahragan formaram a banda sonora das Revoluções Tunisina e Egípcia e 

ilustram o poder modelar das canções de protesto. Num período pós-Revolução, com a 

desmobilização política, estes géneros voltaram aos seus papéis anteriores de cristalizadores da 

experiência dos jovens dos seus contextos sociais. Além disso, estes produtos culturais permitem que 

os jovens se tornem sujeitos políticos ativos, posicionados como agentes de combate à 

marginalização. O caso do rap marroquino praticado por mulheres em Casablanca é muito 

interessante a este respeito. 

 

Um terceiro tópico assenta no papel da música popular na captação de dinâmicas políticas que 

mostram a existência de novas formas de canções de protesto. 

A questão principal é: sim, mas será este um processo político? E se assim for, o conceito de canção 

de protesto aplica-se a esses casos? Para discutir isto, temos de colocar em perspetiva uma visão mais 

ampla de política. Bayat (2013) fala de não movimentos como o ativismo social, significando a ação 

coletiva de atores não organizados e dispersos, uma forma diferente de afirmar a sua juventude, 

identidade e objetivos (Guerra, 2019). Se nos concentrarmos apenas em noções clássicas de política, 

como manifestações enquadradas por ações partidárias ou sindicais, desconsideramos as 

características emergentes da realidade social por aquela via. Por exemplo, artistas como Pablo Vittar, 

Liniker, Linn da Quebrada e Johnny Hooker produziram trajetórias artísticas que encarnam estratégias 

de resistência política permanentemente associadas aos seus discursos sonoros e líricos. Através das 

diferentes modulações dos géneros musicais (soul, brega, funk), as suas performances estão ligadas 

às experiências latentes e opressões vividas pela comunidade LGBT no Brasil. Esta realidade tem vindo 

a surgir em todo o mundo, apontando para a existência de novas formas de canções de protesto. 

 

Um quarto tópico centra-se nas novas formas de canções de protesto, lutas sociais e movimentos 

sociais: nas novas dimensões estéticas, líricas e musicais da canção de protesto. 

Estas novas formas de protesto não são o resultado de uma única ação concertada, mas sim um 

conjunto de ações de artistas dispersos que visam o mesmo objetivo. Propomo-nos examinar uma 

série de questões relacionadas com as novas formas de canções de protesto de todo o mundo que 

estiveram na origem de grandes movimentos sociais que surgiram na última década em resposta a: 

catástrofes ambientais, xenofobia e racismo crescentes, instabilidade de emprego e aumento do 

desemprego, fanatismo religioso, desigualdade de género e discriminação LGBTQI+, gentrificação e 

 
4 Smith, P., & Smith, F. (1988). People have the power [Performed by P. Smith]. United States of America. 



turistificação das cidades, nova escravidão humana que envolvem a pedofilia, o sacrifício de animais, 

entre outros (Guerra & Silva, 2015). Do mesmo modo, estamos investidos num claro âmbito global, 

procurando contribuições que se afastem de uma perspetiva eurocêntrica (essencialmente anglo-

saxónica) que ainda domina os estudos sobre a juventude, também porque só através de múltiplas 

análises, em diferentes contextos históricos, é que o estado da arte pode avançar. 

 

Para esta Edição Especial do CIDADES, Comunidades e Territórios (CITIES, Communities and 

Territories) convidamos todos os autores interessados - de diferentes disciplinas (estudos de 

juventude, sociologia, antropologia, geografia, estudos culturais, estudos urbanos, etnomusicologia e 

história) - a apresentarem propostas explorando a relevância das canções e dos textos musicais como 

produtores e reprodutores de identidades e narrativas específicas nesta modernidade tardia. Mais 

especificamente, acolhemos artigos relacionados com os seguintes tópicos: 

 

 (i) Desenvolvimento de uma maior compreensão das narrativas e das preocupações da 

 identidade das gerações mais jovens, género, transexualidade, bem como de todos os 

 problemas relacionados com homofobia, transfobia, assédio sexual, etc.; 

 

 (ii) A importância das canções nas vivências da ausência de realizações profissionais ou de 

 emprego e de precariedade económica (insegurança de emprego, elevadas taxas de 

 desemprego juvenil, etc.); 

 

(iii) A nova canção de protesto sobre o tema das migrações/diásporas/etnia (culturas 

híbridas, religião, xenofobia, racismo, etc.), incluindo os refugiados e suas narrativas sonoras 

e poéticas de enfrentamento; 

 

(iv) A centralidade das canções no desenvolvimento de novos movimentos sociais e 

envolvimentos políticos em tempos recentes e em processos de reconfiguração política 

contemporânea associados ao neoliberalismo reinante; 

 

(v) A ênfase na expressividade lírica dos problemas de reconfiguração do género e da 

identidade cultural em todo o mundo, particularmente na articulação entre local e global e 

nas suas consequências para a trajetória do self na modernidade tardia; 

 

(vi) As novas canções de protesto contemporâneas como denúncia e intervenção na cidade 

existente e os seus problemas de desenvolvimento e sustentabilidade (gentrificação, 

turismo, especulação imobiliária e fundiária, entre outros); 

 

(vii) A expressividade da música popular na gestão e exposição dos problemas ambientais, o 

colapso climático, mas também os direitos dos animais e a reivindicação de estilos de vida 

alternativos (economias alternativas); 

 

(viii) As canções de protesto e a sua materialidade e contextos de criação DIY (do-it-yourself), 

propondo - nos seus processos de criação e divulgação - alternativas à música (e cultura) 



industrial dominante e baseada em grandes negócios especulativos (estúdios domésticos, 

gravações privadas, pequenas editoras independentes, YouTube, etc.). 

 

Estes temas - e desafios - têm sido o principal objetivo do projeto KISMIF e merecem destaque na 

próxima edição Conferência KISMIF 2021, que terá lugar entre 6 e 10 de Julho de 2021 

(https://www.kismifconference.com/en/). 
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