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RESUMO 

 

 No arquipélago de Cabo Verde formou-se uma sociedade muito especial, fruto 

do encontro entre portugueses e africanos. E a sociedade cabo-verdiana apresenta-se 

hoje como um terreno fértil para tratar de processos de identificação social. São 

inúmeros os projetos de identificação elaborados pelos vários grupos que compõem essa 

sociedade. A presente tese aborda alguns desses projetos a partir de um enfoque em 

discursos e práticas produzidos no domínio da cultura popular. Duas manifestações 

musicais cabo-verdianas – morna e coladeira – são examinadas a fim de alcançar 

algumas das construções sobre Cabo Verde como uma totalidade e as relações entre 

essas diversas elaborações. A investigação é realizada através de duas etapas 

complementares. Na primeira delas, trato de mornas e coladeiras como gêneros 

musicais autônomos. Elas são dissociadas dos contextos onde são originalmente 

produzidas e consumidas, passando a ser estudadas como categorias fabricadas pela 

indústria cultural. Na segunda etapa, examino atos de sociabilidade onde o par morna-

coladeira se faz presente. Abordo a experiência com a música e o sentido a ela atribuído 

pelos cabo-verdianos. Procuro analisar as idéias, os sentimentos e os valores criados 

nesses eventos. Por fim, discuto a passagem da morna de elemento cultural associado às 

camadas populares a símbolo de Cabo Verde. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE 
 

Cabo Verde; identidade social; cultura popular; morna; coladeira. 
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ABSTRACT 

 

In the Cape Verde archipelago, a very special society was born, a product of the 

encounter between Portuguese and African people. And Cape Verdean society appears 

nowadays as a fertile terrain to deal with social identification processes. There are 

innumerable identification projects developed by the groups that constitute this society. 

This dissertation studies some of these projects, focusing on discourses and practices 

produced in the domain of popular culture. Two Cape Verdean musical phenomena – 

morna and coladeira – are examined in order to reach some of the constructions about 

Cape Verde as a totality and the relationship between these several constructions. The 

investigation proceeds through two complementary stages. In the first one, I deal with 

mornas and coladeiras as autonomous musical genres. They are dissociated from the 

contexts where they are originally produced and consumed, being then studied as 

categories made by cultural industry. In the second stage, I examine sociability acts 

where the pair morna-coladeira is present. I investigate the experience with music and 

the meaning ascribed to it by Cape Verdeans. I try to analyze the ideas, feelings and 

values created by these events. Finally, I discuss the process by which morna changes 

from a cultural element associated with popular classes to a symbol of Cape Verde. 

 

 

KEY WORDS 
 

Cape Verde; social identity; popular culture; morna; coladeira. 
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MORNA – A VOZ DUM POVO, DUM DESTINO 
 
 
 

MORNA, musa ardente de mil cantores, 
parte sem medo da aventura, 
mostra ao Mundo os teus Autores, 
e o fascínio da tua postura. 
 
Nesse teu jeito bem tropical, 
com ardor e envolvente lirismo, 
canta Eugénio – esse genial, 
canta B. Léza com brilhantismo. 
 
Exprime a doçura da “morabéza” 
este sentir, puro africano, 
este sentir cabo-verdiano, 
prenhe d’amôr e singeleza! 
 
Tu, génese de tantos amores, 
musa-amante mais apetecida, 
vai, mundo fora, com teus louvores, 
-faz tua Terra ser conhecida. 
 
Com a tua tocante melodia, 
mostra o sentir do teu país, 
o encanto, a filantropia, 
apanágios da tua raíz! 
 
Nascida do povo, és sua voz! 
Ao mundo – também teu – fala de nós, 
do nosso jeito hospitaleiro, 
da nossa alma de corpo inteiro. 
 
Esquece a chuva que não choveu 
e o milheiral que não deu flor!... 
Em manhã de sol e de explendor, 
canta a ‘sperança que não morreu! 
 
Quando o teu desígnio se cumprir, 
finalmente, com afirmação, 
vem de volta, viver e sentir, 
a euforia duma gratidão! 
 
 
 

Fernando Quejas 
Lisboa, Junho 1993 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

 A música cabo-verdiana tem figurado como importante forma de apresentação 

de Cabo Verde ao mundo. O gênero musical denominado “morna” tem permitido, de 

maneira especial, que o pequeno arquipélago torne-se conhecido em outras partes do 

globo. Recentemente Cesária Évora, uma das grandes vozes do mundo da morna, foi 

condecorada com o prêmio Grammy na categoria World Music. Sua terra natal tem sido 

transformada, com isso, em matérias de jornais e revistas de diversos países. Não muito 

tempo antes, um jovem conterrâneo da cantora refletia sobre a importância da música na 

divulgação de seu país: “Cabo Verde não está no mapa, mas a melodia da Cesária está 

no ar.” 

 Construída como um dos principais símbolos de Cabo Verde, a morna também 

tem conferido maior solidez à idéia da existência de uma comunidade cabo-verdiana, 

para seus próprios membros constituintes. Aclamada “a expressão da alma de um 

povo”, ela fortalece em cada um dos ilhéus sentimentos de pertencimento a essa 

totalidade. Contudo, as construções sobre qualquer coletividade nunca são fixas, 

imutáveis, fruto de consenso. Toda tentativa de esboçar as características que 

singularizam determinado povo está sempre sujeita a contestações. A pluralidade de 

opiniões dos cabo-verdianos sobre eles próprios, como membros de uma única 

comunidade, conforma um rico campo de debate. São diversos os projetos elaborados 

para Cabo Verde, todos igualmente legítimos. Por vezes eles se sucedem ao longo da 

história; outras vezes são simultâneos e concorrentes. Podem também aproximar-se ou 

distanciar-se radicalmente uns dos outros, conforme o posicionamento dos grupos 

sociais responsáveis por essas elaborações. O presente trabalho enfoca parte desse 

debate, analisando algumas das versões de Cabo Verde, construídas por diferentes 

setores da sociedade cabo-verdiana, e a relação entre elas, através da morna. 

 Entre tantas vozes na discussão sobre o arquipélago e a identidade cabo-

verdiana, destacam-se as produções no campo da literatura. Tal forma de expressão 

cultural tem possibilitado ao arquipélago sobressair-se no cenário colonial e pós-

colonial. Beneficiado por um sistema de ensino privilegiado em relação ao das demais 
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colônias portuguesas na África,1 Cabo Verde viu desenvolver-se em suas terras, desde 

meados do século XIX, um rico espaço literário. Segundo Arnaldo França (apud Silva, 

1998: 117), a primeira manifestação da literatura cabo-verdiana foi o romance O 

Escravo, de José Evaristo de Almeida, publicado em 1856. Desde então, vários naturais 

do arquipélago têm participado de expressiva produção no campo literário, com especial 

preocupação em descrever e discutir a vida, a cultura e o modo de estar no mundo cabo-

verdianos. Apropriada e divulgada pelo sistema oficial de ensino, a literatura produzida 

no arquipélago tem sido transformada em outro importante símbolo capaz de agregar 

sentimentos de identificação, uma vez que veicula uma imagem para a coletividade. 

Essa pluralidade de obras também tem-se constituído objeto de inúmeros estudos 

voltados para a discussão da formação da identidade cabo-verdiana e da participação 

dos literatos como peças cruciais no processo de construção de um projeto político, 

social e cultural para Cabo Verde (ver Veiga, 1994 e 1998; Franco, 1996; Secco, 1997; 

Anjos, 1998; Bettencourt, 1998; Duarte, 1998; Dias, 2002a). 

 Construções sobre Cabo Verde aparecem igualmente no domínio da cultura 

popular. São concepções sobre o modo de ser cabo-verdiano, expressas por 

manifestações culturais diversas, oriundas das diferentes ilhas do arquipélago. 

Fenômenos como as festas da bandeira realizadas na Ilha do Fogo ou a tabanka, espécie 

de associação de ajuda mútua característica da Ilha de Santiago, revelam práticas e 

valores que conformam olhares muito particulares sobre o pertencimento a Cabo Verde. 

A lista de versões concorrentes na construção de projetos de identificação pode ser 

estendida incluindo outras manifestações culturais cabo-verdianas, especialmente no 

plano musical, como o kolá san jon, o batuku, o finason, o funaná, o landu, as resas, o 

kolá boi, o rabolo, etc. 

 Muitas dessas elaborações sobre o pertencimento a uma coletividade cabo-

verdiana trazem à baila a idéia de “nação”, pensada aqui como projetos de identificação 

oriundos de diversos setores da sociedade. O conceito de nação utilizado nesta tese 

aproxima-se das formulações de Benedict Anderson (1989) sobre a “comunidade 

imaginada”. Diferentemente deste autor, porém, não trato da nação soberana que 

emerge a partir da imprensa e do capitalismo editorial. Trabalho fundamentalmente com 

                                                 
1 Em Angola, a primeira escola secundária só foi criada em 1919. Na Guiné-Bissau, a situação mostrou-se 
ainda mais precária. Sua primeira instituição de ensino secundário data de 1949, a qual só se tornaria um 
liceu oficial em 1958. Já Cabo Verde teve sua primeira escola criada entre 1842 e 1847, na Ilha Brava. 
Teve ainda um liceu inaugurado na Cidade da Praia em 1860 e em 1866 viu ser instituído o Seminário-
Liceu na Ilha de São Nicolau (Trajano Filho, 2003: 18-19). 
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elaborações não-sistemáticas, populares, sem teor explicitamente ideológico, advindas 

do domínio da oralidade. A idéia de nação apresentada aqui tem sua base no próprio 

contexto cabo-verdiano, onde tal categoria tem sido utilizada com regularidade para 

referir-se a Cabo Verde como uma totalidade, mesmo antes de conquistada sua 

soberania. Desde o período colonial, a população do arquipélago tem sido retratada 

como uma nação, ainda que, àquele tempo, fosse parte integrante do império português. 

Menções feitas pela intelectualidade local à existência de uma nação em Cabo Verde 

remetem à passagem para o século XX. O pertencimento à totalidade do império 

colonial não impedia que diversos setores da sociedade cabo-verdiana se referissem a si 

próprios como membros de um “povo” singular, fundamentalmente “cabo-verdiano”. 

O surgimento de uma língua exclusiva a essa população, ainda no início do 

processo de formação social nas ilhas, tem sido tomado, desde há longo tempo, como 

comprovação da existência dessa coletividade nacional. A denominação do crioulo 

como a “língua nacional” em Cabo Verde já era observada no início do século XX, 

perdurando inclusive no período em que Portugal reforçava sua política colonial, 

durante o Estado Novo.2 Enfatizo, mais uma vez, que trabalho aqui com uma “nação” 

que não remete diretamente ao Estado constituído progressivamente após a conquista da 

independência. Trata-se da idéia de uma unidade cultural singular fundamentada, entre 

outras coisas, no uso comum da língua crioula (ver Dias, 2002b). 

Conforme veremos ao longo de toda a tese, a própria morna une-se ao crioulo na 

concepção dessa totalidade cultural. Como afirma o literato Pedro Cardoso, em defesa 

do uso da língua crioula, em plena vigência do Estado Novo e da intensificação das 

políticas coloniais portuguesas: “Como milho, como a grama o maldito crioulo resistirá 

ao sirôco e, evolucionando, viverá – ‘emquanto existir Cabo Verde e se cantar a 

Morna’” (Cardoso, 1933: 3). Mantenho, assim, minha abordagem assente nesse conceito 

“êmico” de nação, formulado no contexto cabo-verdiano para expressar sentimentos de 

pertencimento. E passo ao largo de toda a discussão já consolidada no campo das 

ciências sociais sobre o processo de construção do Estado-Nação moderno, onde se 

destacam as formulações de Anderson (1989), bem como de Elias (1972 e 1996), 

Gellner (1981), e Bendix (1996), entre outros. 

 Como objeto desta tese tomo duas formas musicais cabo-verdianas: a já 

mencionada morna e a coladeira. A morna tem-se mostrado especialmente rica para 

                                                 
2 Ver, por exemplo, o artigo do português João Miranda, publicado no jornal Notícias de Cabo Verde, sob 
o título “Cabo Verde e a sua Língua Nacional”, a 26 de outubro de 1935. 
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uma análise de questões de identificação à coletividade em Cabo Verde. Além de 

expressar, ela própria, inúmeros aspectos da cultura cabo-verdiana, tem sido apropriada 

em diversas releituras que a tomam como inspiração para pensar a nação no 

arquipélago. A partir da morna, da sua vivência e dos discursos construídos sobre ela, é 

possível investigar vários projetos de pertencimento elaborados por grupos sociais 

distintos. A coladeira surge no decorrer da análise como a contrapartida da morna, uma 

espécie de complemento essencial deste último gênero musical. Juntas, elas são 

experienciadas em vários atos de sociabilidade como um par indissolúvel. E é como um 

par que trato os dois gêneros ao longo da tese. Toda a discussão sobre a morna remete 

igualmente à coladeira, mesmo que de forma implícita. 

A escolha do par “morna e coladeira” como objeto de análise é feita mantendo-

se em mente os diversos outros caminhos que poderiam ter sido tomados para abordar 

os processos de identificação em Cabo Verde. Cada um desses caminhos, isto é, cada 

forma de expressão cultural que poderia ter sido escolhida como foco deste estudo, 

abriria todo um novo campo de investigação, alcançando vários outros setores dessa 

população tão heterogênea. 

A princípio, esta tese havia sido concebida com um recorte mais abrangente. O 

projeto original incluía a comparação entre dois domínios da cultura popular cabo-

verdiana: a morna e o funaná. Eu pretendia, assim, penetrar duas importantes facetas da 

cultura de Cabo Verde e analisar detalhadamente as relações entre elas, conseguindo um 

enfoque mais amplo do debate sobre a identificação à “nação cabo-verdiana”. A morna 

apresenta uma relação mais estreita com a Ilha de São Vicente e com o modo de ser 

dessa parte da população cabo-verdiana, embora tenha sido aclamada, por meio de uma 

relação metonímica, representante de todo o arquipélago. Já levanto aqui a necessidade 

de tratar da passagem de elementos culturais do âmbito “local” para o “nacional”. O 

funaná, diferentemente, tem sido identificado de maneira decisiva com uma parcela 

muito específica dos ilhéus, qual seja, a parcela referente aos naturais da Ilha de 

Santiago. Ambas as ilhas desfrutam grande destaque no arquipélago. Em Santiago 

localiza-se a capital política do país, Cidade da Praia. Nesta ilha teve início o processo 

de povoamento de Cabo Verde e ela mantém-se como a localidade com o maior número 

de habitantes no arquipélago. A Ilha de São Vicente vem em segundo lugar no que se 

refere ao critério populacional. Durante muitos anos a Cidade do Mindelo, localizada 

em São Vicente, pleiteou sua transformação em capital política de Cabo Verde, nunca 

efetivada. Foi, seguramente, o centro econômico do arquipélago durante largo período e 
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é hoje considerada sua capital cultural. Enquanto Santiago é tomado no imaginário local 

como depositário máximo da herança africana no arquipélago, a Ilha de São Vicente é 

quase sempre associada à matriz cultural européia. A análise das relações entre 

manifestações musicais representativas desses dois pólos da cultura cabo-verdiana me 

parece ser um caminho muito profícuo. Através dela acredito ser possível alcançar a 

oposição fundamental entre dois modos de ser cabo-verdiano, base para a compreensão 

dessa coletividade. Infelizmente, problemas de várias ordens impediram que minha 

pesquisa se estendesse ao domínio do funaná, ficando restrita ao campo da morna e da 

coladeira que a acompanha. Mantenho ainda assim esse questionamento primordial 

como pano de fundo das análises que desenvolvo ao longo do presente trabalho. 

Outra questão que perpassa este estudo refere-se aos debates em torno da idéia 

de cultura popular. As mornas e as coladeiras têm sido normalmente tomadas como 

manifestações próprias do domínio da cultura popular cabo-verdiana. Trata-se, porém, 

de um conceito muito pouco preciso e que levanta uma série de discussões. Apropriado 

de formas diversas pelo senso comum e por diferentes correntes das ciências sociais, o 

termo “cultura popular” parece fugir a qualquer intuito de delimitação precisa de seu 

campo semântico. Dissociando as suas partes, não eliminamos os obstáculos que se 

colocam à definição da expressão. Parece ser ponto pacífico na antropologia que, 

embora seja um de seus conceitos centrais, a noção de “cultura” engendra reflexões por 

vezes estimulantes, outras vezes extenuantes, mas nunca definitivas. De outra parte, o 

termo “popular” também não sugere uma definição menos ambígua. Quando falamos de 

cultura popular referimo-nos a uma cultura que é do povo, produzida por ele, ou 

simplesmente a uma cultura que está no povo? (Chaui, 2000: 43) E o que chamamos de 

“povo”? Uma determinada parcela da população ou toda a comunidade nacional? Se 

optamos pelo primeiro, a partir de quais critérios devemos delimitar esse grupo? Ainda, 

se reconhecemos a dinâmica e a pluralidade encobertas pelo termo “povo”, não seria 

melhor optar pelo plural “culturas populares”? (Chaui, 2000: 45; Burke, 1995: 16) É por 

questionamentos como esses que a definição de cultura popular muitas vezes tem sido 

limitada à mera negação de algo que se lhe opõe, isto é, passa a ser vista como a cultura 

da não-elite ou a cultura não-oficial. 

Nesta tese, pretendo enfrentar mais diretamente algumas dessas questões. O 

estudo da morna pede uma observação cuidadosa da relação entre o “povo” e a 

“comunidade nacional”. Veremos no capítulo VII o forte vínculo entre esse gênero 

musical e uma parcela marginalizada da população cabo-verdiana. É preciso investigar 
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como a morna realiza a passagem dessa posição marginal a símbolo de Cabo Verde. 

Desde os estudos de Herder, no final do século XVIII, com suas construções sobre o 

“espírito do povo”, que o popular tem sido associado ao nacional, muitas vezes de 

maneira irrefletida. Pretendo neste trabalho problematizar a identificação imediata entre 

os dois conceitos. A investigação sobre a morna permite o acesso ao processo histórico 

e às práticas sociais que levam à transformação, no caso cabo-verdiano, de elementos da 

cultura localmente associados às camadas populares em símbolos da coletividade 

nacional. 

Mas o questionamento sobre a morna e sua relação como o “povo” não se 

encerra nos problemas que coloco como uma observadora a partir de fora. A questão é 

relevante para os próprios cabo-verdianos. Ela tem sido expressa sob a forma de amplos 

debates a respeito da origem da morna (tratados no capítulo III). Em tais discussões, 

observa-se intensa procura pela parcela da população responsável pela produção dessa 

forma musical, transformada posteriormente em símbolo nacional. 

 A emergência da sociedade de consumo e das tecnologias de reprodução em 

massa provocou profundas modificações nos debates sobre a cultura popular. Com o 

advento da indústria cultural, essas discussões passaram a focalizar questões 

diretamente relacionadas à produção, circulação e consumo de bens culturais em uma 

sociedade de massas. Em muitos estudos, nota-se profunda preocupação com o destino 

íntimo do indivíduo submetido aos poderes niveladores do novo sistema. O maior 

representante desse debate foi Theodor W. Adorno, que construiu uma crítica aguda à 

atuação da indústria cultural.3 Seus trabalhos foram marcados por profundo pessimismo 

quanto ao futuro da cultura musical. Não apontam qualquer possibilidade de uma 

experiência direta, transparente e voluntária com a música, seja ela individual ou 

coletiva, na esfera da produção ou da recepção musical. Essa abordagem em muito se 

difere da adotada no presente estudo, onde a experiência com a música tem lugar de 

destaque, remetendo a uma vivência autêntica, repleta de sentido. A participação da 

indústria cultural como mediadora nessa experiência não deixa de ser considerada. Mas, 

em primeiro lugar, é preciso notar o fato de que a indústria cultural em Cabo Verde não 

                                                 
3 No quadro pintado por Adorno, o indivíduo, com sua espontaneidade e liberdade, perde por completo o 
seu lugar. Na indústria cultural, o consumidor não é o sujeito, mas sim seu objeto. São os produtos dessa 
indústria que determinam o consumo das massas. E como o consumo, a produção musical também 
vivencia o esvaziamento do sujeito. O próprio compositor vê-se dominado pelas leis de produção de bens 
para o mercado (Adorno, 1980: 264). Em suma, Adorno trata de uma situação onde, segundo ele, toda e 
qualquer produção musical se rende ao poder de atuação da indústria cultural. Os produtos dessa indústria 
transformam-se em meras mercadorias orientadas segundo a motivação do lucro. 
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tem muita expressão (especialmente no que concerne às “músicas tradicionais”, onde se 

inclui a morna). Sua pequenez contrasta com os amplos mercados trabalhados por 

autores como Adorno. Em segundo lugar, procuro mostrar que os produtos da indústria 

cultural também são sujeitos a reapropriações por parte dos diversos setores da 

sociedade, que são ativos na recepção dessas mercadorias, reelaborando-as através da 

prática social. 

 Uma outra linha de investigação da cultura popular encontra na teoria cultural de 

inspiração marxista um espaço de discussão mais diretamente voltado para as relações 

de poder que permeiam as produções culturais. Tal abordagem foi desenvolvida, em 

especial, por Raymond Williams, seguindo esta mesma linha os trabalhos realizados 

pelo grupo de cultural studies de Birmingham, a partir da década de 1960. A base 

desses estudos é a instigante discussão realizada por Gramsci sobre as noções de 

ideologia e hegemonia. A ideologia é uma forma de poder mantida diretamente pela 

agência de grupos sociais dominantes. Trata-se de um sistema articulado de 

significados, valores e crenças associado a uma classe particular e que alcança o nível 

da consciência tanto das classes dominantes quanto das subordinadas (Williams, 1979: 

108-109). Já a hegemonia refere-se a um tipo particular de dominação, que atua de 

forma mais difusa, menos direta. Ela é marcada por complexa combinação de forças 

políticas, sociais e culturais, sendo experimentada nas diversas esferas da vida. Nas 

palavras de Comaroff e Comaroff (1991: 22), que também muito se debruçaram sobre o 

tema, trata-se de um poder que se prolifera fora do domínio da política 

institucionalizada e que acaba sendo internalizado, na forma de convenções e valores. 

 Importa aqui ressaltar que, embora seja sempre dominante, a hegemonia jamais 

será exclusiva (Williams, 1979: 115-116). Ela precisa responder a uma série de pressões 

exercidas por outros campos de força que a limitam, alteram e desafiam. A cultura 

dominante não é fixa, assim como não o é a cultura popular. Ambos os domínios só 

podem ser definidos pela relação de tensão entre eles. Entre a cultura dominante e a 

cultura popular haverá sempre pontos de resistência, aceitação, superação, influência, 

recusa, troca, oposição, capitulação, incorporação, distorção e negociação (Hall, 2003: 

255-259). Tais conceitos serão especialmente significativos na análise desenvolvida 

neste trabalho por direcionarem a discussão para a dinâmica interna de qualquer 

processo real. Ao tratarmos da cultura popular, seja em oposição à cultura da elite, à 

cultura oficial, à cultura de massa ou à cultura erudita, não podemos abordá-la de 

maneira estática. Mesmo que as relações de dominação e subordinação estejam 



 9 

colocadas a priori, as produções da cultura popular respondem ao que lhes é imposto, 

podendo, sim, ser alteradas ou eliminadas pela cultura dominante, mas também podendo 

modificá-la ou simplesmente perdurar enquanto um importante espaço de resistência. 

 Pela via da resistência, a cultura popular tem sido apropriada na etnografia 

africana contemporânea, especialmente na obra de Johannes Fabian. Para o autor, a 

cultura popular apresenta-se como um discurso de contestação, contradição e 

experimentação em contextos marcados pela dominação colonial e pós-colonial. Várias 

de suas expressões constituem verdadeiras “armas dos fracos” (Fabian, 1998: 38). 

É preciso cautela para não romantizar o aspecto contestatório da cultura popular. 

A idéia da resistência pode ser muito inspiradora na análise de situações onde a cultura 

popular atua como uma resposta criativa a contextos opressivos. O próprio funaná e 

outras manifestações da cultura popular cabo-verdiana, como o batuku e as tabankas, 

têm sido normalmente tomados, por estudiosos da cultura cabo-verdiana e pelos 

próprios ilhéus, como símbolos da resistência ao regime colonial. Porém, a idéia da 

resistência deve ser abordada de forma a não obscurecer outras situações, também 

fundamentais. São situações de trocas harmônicas entre grupos sociais, de acomodações 

às desigualdades de poder, de assimilações e incorporações de elementos advindos dos 

dominadores. O caso aqui abordado é especialmente relevante no tratamento dessas 

questões. O viés da resistência não permite alcançar a compreensão da morna, que, 

mesmo vinculada ao domínio popular, está repleta de ligações com as classes 

dominantes. Em uma comunidade formada por diversos elementos culturais africanos e 

portugueses, a morna localiza-se numa posição muito singular. Ela é vivida no cotidiano 

de grupos marcados pela pobreza e marginalização social e sua gênese tem sido 

relacionada atualmente (não sem contestação) à população de origem africana. Mas a 

morna também tem estado presente nos atos de sociabilidade da elite, inclusive no 

passado colonial. E é uma manifestação cultural repleta de ligações com essa parcela da 

sociedade cabo-verdiana. Suas letras, como veremos no capítulo II, apresentam 

profunda relação com o universo cultural europeu. Remetem ao mundo cristão, lusitano. 

Revelam conformidade com o poder colonial e uma relação harmônica com os 

representantes desse poder. Junto com a coladeira, a morna é parte integrante de atos de 

sociabilidade fundamentalmente urbanos. E mesmo a coladeira que, como veremos, 

tem sido apresentada como o lugar da crítica e da contestação, é permeada por forte 

moralidade lusitana. A noção de resistência certamente não se apresenta como o melhor 

caminho para tratar dessas formas musicais. Muito menos devemos abordá-las como 
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exemplares de um processo de alienação. O foco buscado ao longo desta tese está 

justamente no contato entre os diferentes setores da sociedade cabo-verdiana e nas 

trocas que realizam, na influência mútua que exercem, nas acomodações a esse contexto 

de desigualdade entre os grupos. Enfim, o enfoque recai sobre o processo de 

crioulização que envolve os diferentes grupos e leva à construção de uma síntese sui 

generis. É esse o caminho, inclusive, para a compreensão da passagem realizada pela 

morna da esfera do popular para a nação. 

 

 

* * * 

 

 

A investigação que fundamenta este trabalho tem dupla natureza. Em primeiro 

lugar, examino a morna e a coladeira como “gêneros musicais”, autônomos, 

desvinculados dos contextos onde são produzidos. O gênero ou estilo musical é um 

recorte reconhecido pelos próprios nativos, que utilizam correntemente essas categorias, 

e é parte de um olhar sobre a música naturalizado pela contemporaneidade. Partindo 

dessa abordagem, analiso mornas e coladeiras como categorias abstratas, formando 

sistemas de classificação. Trabalho também seu aspecto lingüístico, isto é, as mensagens 

veiculadas por essa forma de comunicação verbal. E, deslocando a morna de seu 

contexto original de produção, examino ainda as discussões realizadas pelos cabo-

verdianos sobre ela. É o gênero morna como objeto de reflexão. Noto que, sendo este 

um estudo antropológico, deixo de lado o tratamento do aspecto propriamente musical 

dessas manifestações da cultura cabo-verdiana. 

Complementando a investigação, abordo, em segundo lugar, outro domínio bem 

específico: a experiência com a música e o sentido a ela atribuído. O conceito de 

“experiência” tal qual elaborado na hermenêutica de Dilthey (1976) tem sido apropriado 

por alguns antropólogos, enriquecendo a abordagem de fenômenos sobre os quais a 

antropologia tradicionalmente tem-se debruçado, como ritos, performances e 

dramatizações (ver Turner, 1982; Turner e Bruner, 1986; Trajano Filho, 1984 e 1992). 

Segundo a elaboração de Dilthey, a experiência é aquilo que nos liga ao mundo e que 

confere sentido aos eventos com os quais nos defrontamos. Cada unidade de experiência 

apresenta-se plenamente estruturada, contendo certas relações formais passíveis de 

serem analisadas. A experiência não é somente um evento vivenciado; é também objeto 
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de reflexão do próprio sujeito dessa vivência, quando ela então adquire sentido. E como 

uma unidade de sentido, cada experiência particular relaciona-se a outras, formando a 

totalidade da vida. 

A fenomenologia de Alfred Shutz (1979) também aponta para a importância da 

reflexão na atribuição de sentido às experiências vividas. Vivendo imersos na durée (o 

fluxo contínuo de experiências indiferenciadas que se dissolvem umas nas outras), não 

podemos estabelecer fronteiras entre diversas fases do vivido. É no ato de reflexão sobre 

a experiência que podemos apreendê-la, distinguí-la, relacioná-la a outras, enfim, 

atribuir significado a ela (Schutz, 1979: 62-63). Mas a reflexão à qual se refere Schutz 

atua exclusivamente no campo da cognição. Para o autor, os sentimentos e as afetações 

só podem ser vividos, nunca pensados. Não constituem, portanto, experiências imbuídas 

de significado. Já na abordagem de Dilthey, privilegiada nesta tese, as unidades 

estruturadas da experiência não se encerram nas estruturas cognitivas. A experiência 

também contém emoção e volição, que segundo Dilthey são passíveis de apreensão. E é 

justamente a possibilidade de apreender a vontade, os desejos e a afetividade que leva 

Turner (1982) a apropriar-se do conceito elaborado por Dilthey na constituição de uma 

antropologia baseada na experiência humana, na qual está incluída a antropologia da 

performance. Segundo Turner (ibid: 13), a performance está contida na experiência, 

uma vez que ela é uma de suas formas de expressão. O conceito elaborado por Dilthey 

aponta para uma noção de experiência que só se completa com a sua expressão. Ao ser 

comunicada a outros, a experiência do indivíduo ganha sentido e torna-se pública, 

passando a fazer parte desse conjunto que conforma a cultura. E é através das diversas 

formas de expressão – performances, idéias, representações, narrativas ou mesmo obras 

de arte - que podemos transcender a experiência individual, interpretando-a como um 

atributo cultural. 

As experiências vividas com as mornas em atos de sociabilidade (e com as 

coladeiras, sempre que estas as acompanharem) conformam um dos principais focos 

desta pesquisa. Nesse plano de investigação, a música deixa de ser pensada como 

produção autônoma para ser analisada como parte de uma totalidade, que inclui os 

sujeitos que vivenciam essa experiência, o contexto em que ela se dá e o canal de 

transmissão. Trato aqui do que Trajano Filho (1984: 304) chama de “ato de música”. 

Assim como o ato de fala, trabalhado por Austin (1997 [1962]), o ato de música diz 

respeito à prática humana. Ele remete à totalidade da experiência concreta de defrontar-
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se com a música, experiência esta capaz de revelar o sentido mais autêntico de uma 

manifestação musical. 

A fim de alcançar o sentido da experiência dos cabo-verdianos com a morna, 

realizei trabalho de campo na Ilha de São Vicente (Cidade do Mindelo), com duração de 

6 meses (de abril a outubro de 2002). Durante esse período, freqüentei diversos atos de 

sociabilidade que tinham a morna como um de seus elementos centrais. Através da 

imersão na realidade local, procurei descobrir os principais “eventos de morna” 

vivenciados pelos sanvicentinos e o sentido que essa forma musical adquiria em tais 

experiências. Concentrei a análise em dois tipos de eventos: as chamadas “noites cabo-

verdianas” (trabalhadas nos capítulos V e VI) e outros atos de sociabilidade mais 

difusos, denominados aqui “formas espontâneas de experiência com a morna” (foco do 

capítulo VII). As reações à minha presença em cada um desses eventos revelaram a 

natureza necessariamente subjetiva da investigação etnográfica. Como uma jovem 

mulher, branca, identificada inúmeras vezes como portuguesa, mas carregando a força 

do sotaque brasileiro, tive uma experiência muito singular em todas essas situações. 

Algumas portas se abriam e muitas outras se fechavam à minha participação, tendo em 

vista apenas minhas características imediatamente observáveis. As particularidades 

dessa experiência de campo, além de representarem um grande desafio, colocaram em 

evidência aspectos fundamentais desses eventos, trabalhados ao longo da tese. 

O período despendido em São Vicente foi utilizado também para a investigação, 

complementar, de mornas e coladeiras como gêneros autônomos. Realizei atividades 

intensivas de pesquisa nos arquivos da Rádio de Cabo Verde. Tal investigação permitiu 

a construção de um rico banco de dados sobre as mornas e as coladeiras apropriadas e 

distribuídas pela indústria cultural sob a forma de discos. O trabalho com esse valioso 

arquivo fonográfico possibilitou também a gravação de um número expressivo de 

músicas. Estas últimas foram trabalhadas, ainda em São Vicente, através de transcrição, 

tradução e interpretação, com a colaboração de duas assistentes de pesquisa nativas. 

No desenvolvimento do trabalho de campo, contei ainda com uma breve estada 

de 3 semanas na Ilha da Boavista, onde pude realizar importantes entrevistas. Todas 

essas atividades de pesquisa vieram somar-se à minha primeira passagem por Cabo 

Verde, entre dezembro de 1998 e fevereiro de 1999, quando da realização de um estudo 

sobre emigração e organização familiar na Ilha de Santiago. Nessa primeira 

aproximação à realidade cabo-verdiana, pude concentrar a investigação no universo 

feminino, principalmente no interior do grupo doméstico. Tive acesso também a um 
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importante material sobre a emigração em Cabo Verde, enfocando as implicações desse 

fenômeno, de grande magnitude, no cotidiano local. Pude, enfim, construir a base do 

meu conhecimento sobre essa sociedade crioula. Todos os dados obtidos nesse período 

inicial foram fundamentais para a realização de uma análise mais aprofundada do 

material coletado nesta nova etapa. Ainda, o conhecimento sobre a realidade 

santiaguense serviu como importante referencial de comparação no tratamento das 

situações investigadas em São Vicente. 

De grande valor para este trabalho foi também a investigação realizada em 

arquivos e bibliotecas portugueses, onde se encontra parte expressiva do material escrito 

sobre Cabo Verde, com especial destaque para as produções da imprensa no período 

colonial. A temporada despendida em Lisboa, entre novembro de 2001 e abril de 2002, 

serviu ainda para minha inserção na vivência musical dos cabo-verdianos emigrantes no 

país de acolhimento. Pude observar diversos eventos de música cabo-verdiana em 

Lisboa e examinar a importante participação das rádios e gravadoras portuguesas na 

divulgação das músicas do arquipélago. 

 

 

* * * 

 

 

 Cabo Verde tem uma superfície total de 4.033 km2, dispersa em 10 ilhas e 8 

ilhéus. São denominadas Ilhas do Barlavento: Santo Antão, São Vicente, São Nicolau, 

Sal, Boavista e Santa Luzia, sendo esta última a única desabitada. Conformam o grupo 

do Sotavento: Ilha Brava, Fogo, Santiago e Maio (fig. 1). 

 O arquipélago está localizado a aproximadamente 500 km da costa oeste da 

África (fig. 2). É parte integrante da região conhecida como Macaronésia, ou “Ilhas 

Afortunadas”. A Macaronésia inclui 5 grupos de ilhas localizados na zona centro-

oriental do Atlântico Norte. Além de Cabo Verde, fazem parte dessa região o 

arquipélago dos Açores, a Madeira, as Canárias e as Ilhas Selvagens. As 

particularidades desse posicionamento geográfico têm permitido aos cabo-verdianos 

assumirem-se, por vezes, como africanos, enquanto em outras situações declaram-se 

apenas “um país do Atlântico”. 



 14 

FIGURA 1 

 

 
 

Fonte:  <http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/cv.html> 
 
 
 
 
 

FIGURA 2 

 

 
 

Fonte:  <http://www.caboverde.com> 
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 A tensão observada no plano da geografia física tem correspondência a nível 

sócio-cultural. A sociedade cabo-verdiana está estruturada sobre a oposição 

fundamental entre um universo africanizado e um europeizado, conseqüência das 

particularidades do processo histórico de formação social nas ilhas. O Sotavento, onde 

se localiza a Ilha de Santiago, foi povoado em meio à atuação de Cabo Verde como 

entreposto no tráfico negro. A própria exploração econômica de Santiago, de base 

agrícola, esteve fundamentada no regime escravocrata. Nasceu daí uma sociedade com 

fortes traços africanos, que se contrapõe às formações sociais originadas em fases 

posteriores da história cabo-verdiana. São Vicente, em particular, foi povoado muito 

tempo depois, em um período em que o regime escravocrata não mais vigorava. A essa 

altura, o arquipélago encontrava sua fonte de riqueza inserindo-se no comércio atlântico 

entre Europa e América. A África não era mais uma referência essencial e São Vicente 

reforçava seus laços com a cultura européia. É nesse novo contexto, sob essas novas 

influências, que se constitui a sociedade sanvicentina. As distinções entre esta última e a 

sociedade santiaguense evidenciam-se de várias formas: desde os simples traços 

fenotípicos das duas populações às formas de organização social encontradas nessas 

localidades. 

Especialmente importante para este trabalho é que a oposição entre a África e a 

Europa não se limita aos planos da geografia física e da estrutura social, apresentando-

se também como uma forte tensão de ordem ideológica. Os projetos de identidade 

elaborados pelos diversos grupos em Cabo Verde estão inerentemente vinculados a essa 

oposição, ora tendendo para a africanidade, ora para a europeidade. É uma tensão que 

resvala, inevitavelmente, na própria cultura popular. A relação entre a morna e o funaná 

talvez seja uma das formas mais evidentes desse contraste. Mas, conforme veremos no 

capítulo III, as próprias reflexões sobre a morna, particularmente sobre sua origem, 

refletem essa oposição fundamental característica da realidade cabo-verdiana. 

 Cabo Verde tem uma economia baseada fundamentalmente na agricultura, 

apesar dos diversos obstáculos encontrados no arquipélago para o desenvolvimento 

dessa atividade econômica. Um dos principais fatores que contribuem para a fragilidade 

da agricultura em Cabo Verde é a escassez de terras cultiváveis (regadios). Estas 

correspondem a menos de 10% do território do arquipélago (Lesourd, 1995: 38). As 

condições climáticas também são muito desfavoráveis. Cabo Verde tem sido atingido 

por períodos de seca que constituem verdadeiras calamidades no arquipélago, 

causadoras de comoventes mortandades pela fome. Além disso, o próprio sistema 
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fundiário adotado no país não tem contribuído para maior eficiência na produção. Como 

conseqüência, a produção agrícola em Cabo Verde não tem sido suficiente para 

sustentar a população local, que depende largamente das importações. A agricultura 

contribuiu, em 2001, com apenas 11% do PIB. 

 Esses dados, somados à inexpressiva produção industrial, explicam o estado 

precário da economia cabo-verdiana. O país tem apresentado um alto déficit comercial. 

As alternativas encontradas para contrabalançar essa situação são duas formas muito 

específicas de fluxo de capital: a ajuda externa e as remessas dos emigrantes. A 

emigração dos cabo-verdianos tem sido fundamental para a manutenção dessa 

sociedade. Sua reprodução material vem sendo assegurada pela partida de grande massa 

de ilhéus rumo a outros países economicamente mais fortes, principalmente os Estados 

Unidos e os países europeus. As remessas enviadas pelos emigrantes a seus familiares 

no país natal chegam a representar cerca de 20% do PIB de Cabo Verde (Lesourd, 1995: 

41). 

 A exploração do arquipélago também tem sido orientada no sentido de usufruir 

os benefícios de sua estratégica posição geográfica. Conforme foi indicado, Cabo Verde 

serviu de forma eficiente aos interesses dos portugueses envolvidos no tráfico de 

escravos. A Ribeira Grande (Ilha de Santiago) emergiu, no século XVI, como um 

importante entreposto comercial, localizado entre a Europa, a África e a América. Já em 

meados do século XIX, o arquipélago voltou a ser utilizado como um ponto de 

passagem crucial, permitindo o reabastecimento dos navios a vapor que participavam do 

comércio transatlântico. A própria Cidade do Mindelo, em São Vicente, surgiu como 

resultado desse tipo de investimento. Mindelo nasceu em torno do Porto Grande, que 

funcionou, durante quase um século, como a principal fonte de rendimentos de Cabo 

Verde. O contexto portuário do Mindelo, somado à incapacidade de exploração agrícola 

da ilha, foi responsável por imprimir a essa população características próprias dos meios 

urbanos. Tal realidade mostrou-se altamente propícia para o desenvolvimento da morna 

como uma forma de cultura popular urbana e proletária, como veremos no capítulo IV. 

 Vale ressaltar aqui a inoperância de uma rígida distinção entre o rural e o urbano 

no presente cabo-verdiano. Ao falar de Cabo Verde, tratamos de um território muito 

pequeno, com distâncias bastante reduzidas entre as diversas localidades. A existência 

de meios de comunicação, ainda que precários, também contribui para fortalecer o 

contato entre as várias partes do arquipélago. O intenso fluxo migratório (interno e 

externo), deslocando uma quantidade expressiva de pessoas, vem, por fim, inviabilizar 
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uma diferenciação precisa entre as zonas urbanas e as rurais. A realidade tem se 

mostrado muito pouco dicotômica nesse sentido. Apesar disso, a Ilha de São Vicente 

tem-se afirmado no contexto nacional como uma região eminentemente urbana. 

Segundo os dados fornecidos pelo Instituto Nacional de Estatística de Cabo Verde, de 

seus 67.163 habitantes, apenas 6,2% vivem na área rural. Igualmente, mornas e 

coladeiras têm-se vinculado com mais intensidade às formas de sociabilidade dos 

maiores aglomerados. Os temas abordados nas canções, sobretudo nas coladeiras, estão 

estreitamente relacionados à vida nessa realidade mais urbanizada. Em suma, a 

existência da Ilha de São Vicente como um foco de urbanização reflete-se também na 

urbanidade das próprias mornas e coladeiras. 

 Sobre a sociedade cabo-verdiana, vale ainda ressaltar que, em conseqüência de 

seu passado escravocrata, apresenta-se hoje caracterizada por significativa estratificação 

social. Isso é especialmente válido no que se refere às ilhas do Sotavento, onde a 

exploração econômica nesses moldes foi mais intensa. Noto ainda que, apesar da 

estratificação social, não se observa em Cabo Verde uma relação de segregação entre as 

classes. As várias classes mostraram-se, desde o início dessa formação social, muito 

dependentes umas das outras. As relações entre elas eram (e ainda são) marcadas por 

estreito contato. Elementos culturais de diferentes origens circularam intensamente entre 

os grupos sociais. Também foram sempre muito comuns formas de união 

conjugal/sexual capazes de fortalecer os laços entre os diversos setores da sociedade. 

Ainda muito cedo na história de Cabo Verde, emergiu um expressivo grupo de 

mestiços, fruto dessas relações, que tornou mais tênues as fronteiras entre os vários 

estratos sociais. 

 A sociedade cabo-verdiana é, de fato, resultado de um processo bem específico 

de formação social. Cabo Verde nasce do encontro entre sociedades muito distintas e 

vai constituindo-se como uma síntese de elementos culturais heterogêneos. As marcas 

do contato estreito e prolongado entre portugueses e africanos no arquipélago estão por 

toda parte. Trata-se de uma sociedade regida por princípios ambíguos, muitas vezes 

contraditórios, que se combinam numa totalidade original. Os valores e as práticas 

sociais também revelam a heterogeneidade que caracteriza a cultura cabo-verdiana. A 

língua crioula, em particular, parece ser o resultado mais evidente desse encontro. Tem 

sido apresentada (ao lado da música e da literatura) como importante símbolo da 
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totalidade que emerge do encontro original entre portugueses e africanos.4 Lidamos, 

enfim, com uma sociedade crioula, que revela a necessidade de intensas trocas entre os 

grupos sociais que a conformam, no intuito de assegurar sua reprodução social e 

cultural. 

 

 

* * * 

 

 

 A abordagem da morna e da coladeira e da participação de cada uma delas na 

elaboração de projetos de identificação em Cabo Verde é feita através de dois caminhos 

que se complementam. O primeiro deles, que constitui a primeira parte desta tese, 

toma essas duas formas musicais como produções autônomas, destacadas do contexto 

em que são produzidas e consumidas. A segunda parte do trabalho corresponde a um 

outro caminho na abordagem da morna, a partir do enfoque no “ato de música”. Realizo 

aí uma etnografia de diversas situações em que os cabo-verdianos experienciam essa 

forma musical (e outras que a acompanham), atribuindo sentido a ela. 

 O capítulo I apresenta a morna e a coladeira e analisa o processo de sua 

transformação em “gêneros musicais”. A construção dos gêneros musicais é vinculada à 

atuação da indústria cultural na autonomização dessas formas de música. Mas também é 

conferido espaço a outros processos que atuaram na consolidação do campo semântico 

dessas duas manifestações da cultura cabo-verdiana. 

 No capítulo II, trabalho com os textos das mornas e das coladeiras. Analiso 

cada uma das principais temáticas abordadas nesses gêneros musicais, enfocando 

especialmente a relação entre eles, que corresponde, em última instância, à formação de 

um par de oposição entre mornas e coladeiras. 

 O capítulo III aborda o debate que se tem formado em torno da questão da 

gênese da morna. Não pretendo nessa discussão apontar “a verdadeira origem” dessa 

manifestação musical. Proponho-me, sim, a demonstrar como as diversas hipóteses 

elaboradas sobre a origem da morna revelam importantes construções sobre a nação 

cabo-verdiana. 

                                                 
4 O português é a única língua oficial de Cabo Verde. Contudo, o crioulo, falado por todos, está presente 
nas diversas situações do cotidiano cabo-verdiano e tem sido tomado, em diversos projetos de construção 
da nação, como a verdadeira língua nacional (Dias, 2002b). 
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 O capítulo IV dá início à seção etnográfica da tese, fornecendo um retrato 

histórico da Cidade do Mindelo, contexto das situações abordadas a seguir. É enfatizada 

de maneira especial a caracterização dessa localidade como uma cidade portuária, onde 

ganhou projeção uma cultura musical proletária e urbana. 

 No capítulo V, abordo os eventos denominados “noites cabo-verdianas”. Enfoco 

a experiência com a morna que tem lugar nesses eventos, analisando-os como um ritual 

de construção da caboverdianidade. Também é dedicado espaço à discussão sobre a 

relação entre a morna e o desenvolvimento do turismo em São Vicente. 

 O capítulo VI é uma continuação do anterior. Tem prosseguimento aí a análise 

das “noites cabo-verdianas”, com um enfoque nos emigrantes, parte expressiva do 

público desses eventos. É conferida especial atenção ao processo de construção 

identitária realizado pelos emigrantes no decorrer de sua participação nesses eventos. 

 No capítulo VII, abordo um outro tipo de vivência com a morna, que tem lugar 

nos bares e nas ruas dos subúrbios do Mindelo, nas margens da sociedade cabo-

verdiana. São ressaltados na análise as idéias, os valores e os sentimentos criados a 

partir dessa forma de experiência. 

 No capítulo VIII, realizo uma espécie de etnografia do passado, abordando a 

experiência com a morna nos já extintos bailes e serenatas. O capítulo também se 

orienta no sentido de apontar as razões para o declínio dessas formas de vivência 

musical e a emergência de um novo gênero, o zouk cabo-verdiano, que tem conquistado 

as platéias mais jovens, em Cabo Verde e na diáspora. 

 Por fim, discuto brevemente o processo que levou a morna das margens da 

sociedade cabo-verdiana à nação, identificada como um de seus principais símbolos. 

Retomo sua participação em diversos projetos de pertencimento a Cabo Verde, imersos 

em circunstâncias históricas distintas, e procuro apontar futuros desenvolvimentos desta 

pesquisa. 
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  Capítulo I 

 

GÊNEROS DA MÚSICA CABO-VERDIANA 

 

 

 

 Uma série de características relacionadas à morna distingue esse gênero musical 

das demais manifestações da música popular cabo-verdiana. Nascida provavelmente 

entre os séculos XVIII e XIX, a morna tem na sua origem um tópico capaz de provocar 

grandes discussões. Não há acordo sobre as particularidades do processo que gerou essa 

forma musical e, especialmente, sobre as influências que ela teria recebido. A discussão 

sobre esse assunto tem produzido explicações distintas e até contraditórias, que 

estimulam o questionamento dos cabo-verdianos de vários estratos sociais. Como esse é 

o tema central de um dos capítulos que se seguem, restrinjo-me apenas a apontar sua 

importância para uma descrição das singularidades desse gênero musical. 

 A morna esteve, ao longo do tempo, estreitamente vinculada às experiências 

musicais dos habitantes das ilhas da Boavista, Brava e São Vicente. Contudo, uma de 

suas características mais ressaltadas pelos próprios cabo-verdianos é o fato de que, 

numa segunda etapa, ela teria se espalhado por todo o arquipélago, identificada agora à 

totalidade da população de Cabo Verde. As mornas fazem parte de eventos muito 

distintos. As serenatas e os bailes teriam sido, no passado desse gênero musical, as 

situações mais propícias para sua execução. Hoje ela continua a ser tocada nas ruas e 

está também presente em bares e restaurantes com apresentações ao vivo. Pode 

eventualmente ser encontrada em festividades diversas, como os aniversários, as 

despedidas de emigrantes e o guarda-cabeça, realizado no sétimo dia após o nascimento 

de uma criança. A morna é também tocada nos cortejos fúnebres, por uma pequena 

banda, e pode simplesmente ser escutada no rádio ou em discos, acompanhando as 

atividades do cotidiano. 

 Suas letras são cantadas quase que exclusivamente na língua crioula. Há um 

pequeno número de mornas compostas na língua portuguesa. Não chegam a representar 

quantidade expressiva, mas já sugerem a participação de elementos das altas camadas 

da sociedade cabo-verdiana (onde o uso do português é mais corrente) na composição 

dessas canções. Os textos das mornas abordam temas sentimentais como o amor, a 
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emigração e o sofrimento envolvido na separação, a saudade, o apego à terra natal e o 

cruel destino de Cabo Verde e seu povo. Cada um desses temas, tal qual aparecem nas 

mornas, será objeto de uma análise realizada no próximo capítulo. Outro traço marcante 

desse gênero musical é o lirismo refinado de seus versos. Entre seus compositores de 

maior expressão estão grandes nomes da literatura erudita de Cabo Verde, como é o 

caso do poeta Eugénio Tavares, conhecido entre os críticos cabo-verdianos por sua 

aproximação estilística a Camões e João de Deus (ver, por exemplo, Mariano, 1950). 

Por meio do caráter literário de seus textos, as mornas sugerem a fragilidade das 

fronteiras entre a cultura popular e a erudita. 

 A morna tem sido executada tradicionalmente por um conjunto de instrumentos 

de corda. O violino, também conhecido como rabeca, tem importante papel nesse 

gênero musical como solista, podendo também atuar como contracanto da voz. O 

violão, detentor de grande popularidade em Cabo Verde, aparece como um instrumento 

solista e de acompanhamento, e ocupa hoje o lugar principal na execução das mornas. 

Como instrumentos de acompanhamento surgem o cavaquinho e, mais raramente, a 

viola de dez cordas (cinco cordas duplas). Foram utilizados também nas mornas o banjo 

e a guitarra portuguesa, tendo, porém, já caído em desuso. Não se pode deixar de fazer 

referência ainda ao piano, que é hoje eventualmente utilizado e, no passado, marcou 

principalmente as experiências musicais das classes mais altas, sendo tocado em geral 

por mulheres em recitais e saraus. 

 O chocalho também tem sido utilizado na execução desse gênero musical. 

Fabricado com o coco e areia ou contas no seu interior, esse instrumento serve para 

marcar o ritmo das mornas. Eventualmente, observa-se ainda o saxofone, o clarinete ou 

o trompete como instrumentos de solo, substituindo o violino. Tendo em vista os rumos 

tomados por esse gênero musical na atualidade, devem ser citados também os 

instrumentos elétricos, especialmente a guitarra, o baixo e os teclados, acompanhados 

da bateria. Desde os anos 60 do século passado, eles vêm substituindo em diversas 

ocasiões a formação acústica tradicional.5 

 Algumas características estritamente musicais também podem ser apontadas na 

apresentação da morna. Ela é executada em andamento lento (Adagio ou Andante), em 

compasso quaternário simples. A tonalidade menor tende a predominar, apropriando-se 

                                                 
5 Para maiores informações sobre todo esse conjunto de instrumentos e seu uso na música cabo-verdiana, 
ver Brito, 1998 e Martins, 1989. 
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bem ao conteúdo sentimental das letras das mornas.6 O tom de Lá menor é o mais 

freqüente nesse gênero musical. Na harmonia, destaca-se também a utilização 

sistemática de acordes de passagem, como os acordes modulativos que pressupõem 

mudança de tonalidade próxima ou relativa (Martins, 1989: 35). Por fim, o esquema 

usual das mornas é aqui descrito nas palavras do musicólogo Vasco Martins: 

 

“O esquema ABA’ é de facto o mais usado na morna. Por vezes, e muito raro, 
aparece um esquema mais complexo ou pelo menos diferente, que é ABCA’. 
Digamos que a parte A é a exposição do tema melódico, o começo da acção 
musical. A parte B serve de resposta, uma espécie de refrão, que muitas vezes é 
cantado em coro (...). Por vezes, as partes A e A’ são paralelas e sucedem-se 
(sempre com melodia [igual] e poesia diferente, nunca ao contrário), ficando um 
esquema também muito arbitrário no momento da execução, dependendo da 
disposição do intérprete. Um esquema composto em AA’B pode-se tornar 
ABA’, ou mesmo BAA’. A improvisação também faz parte da morna.” (Martins, 
1989: 28-29). 

 

 Ao lado da morna, surge o gênero musical conhecido como coladeira. Logo a 

princípio, faço a distinção entre esse gênero, abordado ao longo da tese, e outra forma 

musical, homônima, encontrada principalmente nas ilhas de Barlavento. Esta última, 

que também pode ser chamada de kolá ou kolá san jon, é parte integrante das festas de 

romaria, especialmente das comemorações aos dias de São João, Santo Antônio e São 

Pedro. O ritmo é executado nos tambores (caixas) tocados por homens, no compasso de 

6/8 e andamento acelerado. Outra característica marcante do kolá é a sua dança, 

executada por pares soltos, em movimentos de distanciamento e aproximação, através 

da umbigada. Apesar de vagas suposições sobre a relação entre essas duas 

manifestações musicais homônimas, parto aqui da diferenciação precisa entre o kolá san 

jon e o gênero coladeira, objeto dessa pesquisa. 

 Assim como a morna, a coladeira também levanta algumas discussões sobre sua 

origem, embora seja esta uma polêmica de menor peso no imaginário popular. A versão 

mais corrente aponta a coladeira como uma evolução da morna, isto é, como o 

resultado de um processo de transformação da morna, através da alteração no seu 

andamento e no seu compasso, passando de quaternário para binário. Segundo essa 

versão, os participantes dos bailes, desejosos de uma música mais animada para dançar, 

faziam sinal aos músicos, que então aceleravam a execução das mornas, dando origem à 

                                                 
6 É quase consenso, ao menos nas culturas musicais ocidentais, a idéia de que os tons menores são mais 
profundos, expressando certa melancolia e tristeza. 
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coladeira (Monteiro, 1987a). Quanto à data de surgimento da coladeira, ainda não foi 

alcançado o consenso. Sabe-se apenas que ela é relativamente recente, remontando 

provavelmente ao período entre as décadas de 1930 e 1950. E logo ela se tornaria 

grande sucesso. Já por volta de 1960, essa expressão musical deixava as ilhas de 

Barlavento e se alastrava por todo o arquipélago (e por toda a diáspora cabo-verdiana) 

acompanhando a morna, principalmente nas festividades mais abertas aos ritmos 

dançantes. 

 Sua instrumentação é quase idêntica a da morna. Freqüentemente esses estilos 

são executados pelos mesmos agrupamentos musicais, dando igual relevo aos 

instrumentos de corda. A coladeira só se diferencia por ter explorado mais o terreno dos 

instrumentos elétricos. Também nesse gênero há maior abertura aos instrumentos de 

percussão, como a conga afro-cubana. 

 É no estilo de suas letras que a coladeira tem uma de suas características 

principais. Marcando grande distinção em relação às mornas, as coladeiras apresentam 

um tom muito mais crítico, temperado com boa dose de humor. São textos sarcásticos e 

irreverentes, que têm como foco o comportamento de alguns indivíduos (principalmente 

mulheres), situações cotidianas e problemas sociais. O conteúdo dessas canções também 

será abordado com mais atenção no próximo capítulo. Destaco apenas que o caráter 

crítico das letras das coladeiras parece estar vinculado ao próprio nome atribuído a esse 

gênero musical. Conforme sugere Moacyr Rodrigues (1992a: 14), a denominação 

“coladeira” tem origem na expressão crioula “colá benfêt”, isto é, denunciar e criticar 

os deslizes e os ridículos observados entre a população, às vezes de forma cortante e 

maldosa, mas sempre com um objetivo pedagógico implícito. 

 A dificuldade na caracterização da coladeira surge mesmo quando partimos para 

o domínio estritamente musicológico. Já foi ressaltada a particularidade de seus 

compassos binários, em andamento acelerado, apropriado à dança. Fora isso, não há 

muito que distinga as coladeiras de outros estilos musicais dançantes. A denominação 

coladeira tem sido aplicada a músicas muito diversificadas. Além disso, ao longo do 

tempo as coladeiras receberam influência de diversos gêneros estrangeiros que, com a 

revolução discográfica e os avanços no sistema de radiodifusão, atingiam mais 

rapidamente o arquipélago. Também o aumento do fluxo emigratório em Cabo Verde, 

entre as décadas de 1950 e 1970, atuou como um fator de intensificação do contato dos 

cabo-verdianos com uma infinidade de novos gêneros musicais. Samba, baião, mambo, 

cúmbia, merengue, cadence, zouk, etc., todos exerceram grande influência na 
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composição das coladeiras. Muitas vezes torna-se impossível traçar, em termos 

musicais, a distinção entre um desses gêneros e a coladeira de Cabo Verde. Frente a 

esse quadro, alguns cabo-verdianos chegaram a renomear essas músicas dando relevo à 

ausência de fronteiras entre os vários estilos. Surgiu a cola-cúmbia, o cola-samba, o 

cola-cadence, o cola-disco, o cola-zouk... Uma verdadeira profusão de novos estilos 

musicais sincréticos. 

 Observamos, assim, que aquilo que parecia ser uma tarefa simples, de descrição 

e delimitação das fronteiras de gêneros musicais, coloca de fato uma grande dificuldade. 

Isso nos leva a problematizar a própria idéia de “gênero musical”, um conceito que já 

foi amplamente assimilado pelo senso comum, mas que se refere a um complexo 

sistema de classificação, em cuja elaboração estão implicadas diversas questões. 

 Para tornar mais evidentes as particularidades na construção da categoria 

“gênero musical”, é interessante estabelecer sua comparação com a noção de “forma 

musical”. Esta última, oriunda da musicologia, diz respeito exclusivamente à estrutura 

da música. Trata-se de um sistema de classificação baseado em critérios estritamente 

musicais: variações que se mantêm dentro de determinado horizonte formal bem 

delimitado são consideradas como exemplares de uma mesma forma musical. Já a 

produção de “gêneros” ou “estilos musicais” apresenta uma relação apenas indireta com 

a criação musical propriamente dita. Discursos exteriores à própria música criam 

conceitos que vinculam manifestações musicais a todo um campo simbólico, 

especialmente a determinados grupos sociais. A cada gênero musical associa-se uma ou 

mais identidades de grupo, seja ela étnica, nacional, geracional ou de gênero, sem que 

seja levado em consideração o processo real de criação e recepção musical. Formas 

musicais distintas são fundidas sob um mesmo gênero, enquanto associações reais entre 

diferentes formas musicais são mascaradas frente a gêneros distintos que as segregam e 

as associam a diferentes campos simbólicos. 

 A coladeira surge aqui como um caso exemplar. Sua definição como gênero 

musical distinto não diz respeito à estrutura da música propriamente dita, o que levaria 

fatalmente à impossibilidade de sustentação de sua singularidade e à já observada 

proliferação de novos gêneros sincréticos. A construção do gênero coladeira está 

relacionada a outros critérios extra-musicais, como por exemplo as particularidades de 

sua origem (verdadeira ou não) vinculada à morna. A proximidade da coladeira em 

relação a outros gêneros estrangeiros é obscurecida frente ao destaque dado a seu 

parentesco com a morna. E é a ênfase em critérios como este que permite a associação 
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da coladeira a todo um campo simbólico e, em última instância, sua identificação com o 

povo cabo-verdiano. Outra característica exterior à própria música e apontada na 

construção da coladeira como um gênero musical singular pode ser observada na 

afirmação do compositor cabo-verdiano Manuel D’Novas: “[a coladeira] é feita por 

vezes em compasso de baião, marcha, samba (...), mas sempre versada em crioulo, o 

que lhe caracteriza o nome.” (D’Novas, 1969: 6). Aqui é a utilização da língua crioula o 

critério levantado para definir o gênero coladeira. O que pretendo demonstrar com esses 

exemplos é que são as particularidades do processo de construção da coladeira (ou da 

morna) como um gênero que irão permitir sua aceitação como “música cabo-verdiana”. 

Aliás, são construções como essas que permitem a identificação de qualquer outra 

forma musical com um grupo social e/ou um território específico. A associação de uma 

forma musical a um campo semântico particular não é dada a priori e, sim, é um 

produto da elaboração desse sistema de classificação conhecido no senso comum pela 

categoria “gênero musical” (ou ainda outras categorias nativas: “ritmo”, “estilo”, 

“compasso”). 

A elaboração dessas categorias classificatórias permite também que as 

manifestações musicais ganhem autonomia, dissociando-se dos contextos e eventos 

originais onde eram produzidas e consumidas. Não é possível investigar a construção 

dos gêneros musicais sem abordar a participação da indústria cultural na criação desses 

rótulos que são acoplados às músicas, transformando-as definitivamente em mercadoria. 

Inseridos no mercado, esses novos gêneros musicais podem ser consumidos nos mais 

diversos contextos, por um público muito mais amplo. Além disso, estando 

devidamente categorizados pela indústria cultural, os produtos musicais passam a 

carregar em si a chave para o processo de atribuição de sentido pelo ouvinte (ver 

Carvalho & Segato, 1994: 06). Os rótulos direcionam a nossa percepção dos estilos 

musicais. A apresentação do produto, sua embalagem (as imagens na capa do disco, por 

exemplo), sua veiculação por canais específicos, os comentários sobre ele em revistas 

“especializadas”, são todos meios de sugerir determinado sentido ao produto e 

direcionar a percepção, associando-o a outros universos simbólicos. 

 As mornas e coladeiras cabo-verdianas começam a ganhar autonomia com a 

evolução do sistema de radiodifusão. Na década de 1940, surgem as primeiras rádios em 
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Cabo Verde e, com elas, o processo de transmissão de músicas ao vivo.7 Já nesse 

período, as mornas (e coladeiras em menor quantidade) vão sendo retiradas de seus 

contextos originais, nomeadamente dos bailes, das serenatas e outras festividades, e 

passam a alcançar um público de cabo-verdianos bem mais numeroso. Visto que nesse 

período as canções são difundidas na forma de transmissões ao vivo, elas ainda detêm 

certa variabilidade, isto é, não estão definitivamente fixadas como as faixas de um 

disco. É a partir dos anos 1950, com a revolução das técnicas de registro fonográfico e a 

intensificação do contato dos cabo-verdianos com essas novas tecnologias, em virtude 

do fenômeno emigratório, que essas manifestações musicais se consolidam, enfim, 

como gêneros devidamente delimitados, autônomos e inseridos de forma definitiva no 

mercado de discos.8 E a maneira particular como são construídos pela indústria cultural 

condiciona significativamente a percepção que os consumidores terão desses novos 

gêneros. 

 A principal característica dos discos produzidos a partir da década de 50 (e que 

permanece praticamente inalterada em muitas produções musicais atuais) é a conjunção 

de mornas e coladeiras em um mesmo disco, ressaltando o vínculo entre elas. 

Independentemente das diferenças entre essas duas formas musicais, elas passam a 

partilhar um mesmo domínio e são assim apreendidas pelo público consumidor. Mesmo 

que determinado intérprete demonstre maior proximidade com um desses gêneros, 

quase sempre ele acaba se dedicando à produção de ambos os estilos musicais. O disco 

“Mornas e Coladeras”, do cantor Marino Silva (EP-60-1123), serve como um exemplo 

paradigmático da produção discográfica dos cabo-verdianos no período que antecedeu a 

independência nacional (5 de julho de 1975). Gravado em Portugal pela editora 

Alvorada, em 1969, o disco contempla igualmente os dois gêneros aqui abordados. No 

lado A está a morna “Moreninha sem par” (popular) e a coladeira “Bidjiça” (Luís 

Morais). No lado B, a coladeira “N’hontono escaderod” (popular) e a morna intitulada 

“Ronco di mar” (B.Léza). Sua embalagem de apresentação também é crucial na 

construção desse produto musical. As imagens de Cabo Verde na capa do disco (fig. 3), 

representando suas belezas naturais, o mar, as rochas, a vida rural, a produção agrícola e 

                                                 
7 Após algumas tentativas experimentais, a radiodifusão começou oficialmente em Cabo Verde em 1945, 
com a Rádio Clube de Cabo Verde, sediada na Cidade da Praia. Algum tempo depois, surgiu em São 
Vicente a Rádio Clube Mindelo (ver Dias, 1965). 
8 Segundo Rodrigues (1997: 115-116), as primeiras gravações de músicas cabo-verdianas foram 
realizadas em princípios da década de 30, pela His Master Voice da RCA VICTOR, Columbia Records, 
de Washington, fruto do trabalho de cabo-verdianos emigrados e seus descendentes. Mas é somente na 
década de 50 que essa produção começa a ser numericamente significativa. 
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a grandiosidade do Porto Grande, promovem imediatamente a percepção dessas mornas 

e coladeiras como parte da riqueza do arquipélago e dão um passo importante na 

construção desses estilos como músicas genuinamente cabo-verdianas, identificadas à 

totalidade da população de Cabo Verde. O padrão seguido por essas capas de disco 

também é parte do processo de construção da música cabo-verdiana (e da morna em 

particular) como produto turístico. De uma só vez, a música e as belezas naturais do 

arquipélago – como em um cartão postal – são oferecidas ao turista estrangeiro. E a 

música torna-se um dos principais produtos de exportação do arquipélago. Ainda, vale 

notar que esse estilo de capas de disco mantém-se até princípios da década de 1970, 

quando vai sendo progressivamente substituído por capas que priorizam a imagem do 

intérprete, permitindo que a individualidade do artista se sobreponha à relação “uma 

música = um território = um povo”. 

 

 

FIGURA 3 
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 Outra importante etapa no processo de transformação de mornas e coladeiras em 

gêneros bem delimitados e autônomos está relacionada aos registros escritos sobre essas 

manifestações musicais. A morna, principalmente, é objeto de uma série de pequenos 

livros que procuram preservar o texto de suas canções e, em muitos casos, a partitura 

dessas músicas. Um dos pioneiros na realização dessa tarefa foi José Bernardo Alfama, 

que em 1910 lançou a obra Canções Crioulas e Músicas Populares de Cabo Verde, no 

intuito de “tornar conhecidas as muito faladas mornas de Cabo Verde”. Noto que 

algumas das composições registradas nessa obra têm seus versos em língua portuguesa. 

Em 1930, foi o compositor Eugénio Tavares que escreveu um livro com suas próprias 

mornas (lançado em 1932, já após a sua morte), fixando esses textos. Eugénio também 

deu, com esse livro, contribuição importante para a modificação da noção de autoria na 

música cabo-verdiana, até então restrita à idéia de “domínio popular”, isto é, sem 

autoria reconhecida. Outro caso que merece ser mencionado é o do músico Jorge 

Monteiro (Jótamont), que na década de 80 escreveu várias obras com a proposta de 

fazer um registro das mornas cabo-verdianas, abrangendo composições suas e de outros 

autores (ver, por exemplo, Monteiro 1987a, 1987b, 1988). Ressalto que toda essa 

preocupação em registrar as letras das mornas está vinculada ao olhar construído sobre 

elas como textos literários, com fronteiras tênues em relação ao universo da literatura 

culta. 

 As definições sobre a morna, consolidando seu campo semântico, tiveram 

mesmo expressão na imensidão de artigos escritos sobre essa forma musical, a partir da 

década de 1930, por intelectuais cabo-verdianos e portugueses. Como veremos no 

capítulo III, tais textos foram cruciais na construção da morna como um gênero musical 

autenticamente cabo-verdiano. Através deles, a morna passava a participar de maneira 

decisiva em inúmeros projetos elaborados para a nação cabo-verdiana, figurando como 

um de seus símbolos máximos. 

Essa pluralidade de artigos teve papel fundamental na atribuição de sentido à 

morna, vinculando-a a todo um conjunto de valores centrais na cultura cabo-verdiana. 

Destaco aqui algumas definições da morna expressas nos textos de variados 

representantes da intelectualidade luso-cabo-verdiana. Ela é descrita como “um sopro de 

melancolia, desejado” (Correia, 1938: 79) ou “o desalento de Cabo Verde pôsto em 

música.” (Sousa, 1928). João Lopes (1968: 38) afirma que o cabo-verdiano “responde a 

todos os anseio e apelos da sua alma com a morna, a sua música típica, toda ela 

impregnada de melancolia e doce nostalgia (...).” E, no ano de 2001, a morna é definida 
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como “um canto-dança em compasso quaternário e em tom de queixumes e lamentações 

plangentes, soluçantes, vagarosos, dolentes, melancólicos, enternecedores...” (Lima, 

2001: 240). O que quero ressaltar com essas definições é a presença de importantes 

idéias-valores na construção da morna. Os artigos sobre esse estilo de música estão 

repletos de termos como “saudade”, “resignação”, “tristeza”, “solidão”, “desolação”, 

“amor”, “melancolia”, “nostalgia”, “dolência”, “pranto”, “dor”, “lamento”, “pesar”, 

“queixume”, “mágoa” e “sofrimento”. São sentimentos que conformam o campo 

semântico do gênero morna e que se mostrarão decisivos na maneira como muitos cabo-

verdianos experienciam essa forma musical e como eles vêem a si próprios, conforme 

veremos ao longo desta tese. 

Muitos desses artigos também favoreceram a construção de um forte vínculo 

entre mornas e coladeiras – numa atuação paralela à da indústria cultural. Enquanto os 

dois gêneros vinham sendo unidos em produtos que alcançavam o mercado 

discográfico, o discurso elaborado pela intelectualidade transformava essas duas formas 

musicais distintas em um par muito especial. A coladeira passou a ser definida, em 

larga medida, a partir de sua oposição à morna. Trata-se de uma relação de oposição 

que confere aos dois gêneros a plenitude de seu sentido. 

Manuel Ferreira descreve de forma clara os contornos dessa relação: 

 

Enquanto a morna é a “mágoa da nossa vida” (mágua de nôs bida), a “dor da 
nossa raça”, o “eco que evoca coisas distantes...” por via do qual a nossa adesão 
vem de uma solicitude íntima e profunda –, a coladeira é a desproposenteza 
acabada que nos agita e sacode. 
     Aquela reflecte uma face do cabo-verdiano: a morabeza [amabilidade], o 
sonho, a nostalgia, o gosto dorido das coisas ou o sofrimento contido. A outra: a 
mordacidade, a alegria de zombar, de criticar, a tendência para a mofa, o motejo, 
o riso descarado, a brincadeira alada, a irreverência desbocada. (Ferreira, 1968b: 
10) 

 

Ao mesmo tempo em que se reforça o parentesco entre essas duas formas musicais, elas 

são coloridas em tons contrastantes. Em tudo parecem se opor. A morna é lírica, é dada 

ao amor, à tristeza, à saudade, à dor e a toda uma infinidade de sentimentos 

melancólicos. Já a coladeira é descrita como o lugar do “escárnio”, da “brincadeira” e 

da “alegria”. Ela é “jocosa”, “satírica”, “zombeteira” e muitas vezes “picante”. 

Enquanto a morna demonstra aceitação e resignação, a coladeira faz seus protestos e 

suas críticas mordazes; é a canção do mal-dizer. Os versos cantados por esses dois 
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estilos de música, analisados no próximo capítulo, revelam de maneira contundente esse 

contraste. 

 Mas a oposição entre mornas e coladeiras não está apenas no plano textual. A 

primeira é apresentada como uma música mais sentimental e contemplativa. Ela é lenta 

e pretende tocar o íntimo da alma. Já a segunda é acelerada e provoca o movimento dos 

corpos. Seu ritmo é descrito pelos termos “sacudido”, “nervoso”, “balanceado”, 

“trepidante”, “vivo”, “dinâmico”, “excitante”. A boa morna desperta o choro, enquanto 

a boa coladeira leva ao riso e à dança. 

Não trato aqui de uma simples relação de oposição e, sim, de uma oposição 

hierárquica.9 Os gêneros musicais são produtos de um sistema classificatório que não 

apenas classifica mas também atribui valores, isto é, hierarquiza. No caso aqui 

abordado, a morna, que é tomada como um dos grandes símbolos da nação cabo-

verdiana, serve de referência e mesmo de origem para a coladeira, “englobando-a”. 

Assim, ao mesmo tempo em que os dois gêneros se opõem, eles também se 

complementam. Juntos, participam de um mesmo domínio simbólico. Aproveito para 

ressaltar nesse momento que a diferença de valores atribuídos à morna e à coladeira é 

fundamental para compreender a razão por que a primeira é priorizada em grande parte 

desta tese. Ao mesmo tempo, não é possível dar sentido à morna sem fazer referência, 

mesmo que implícita, à coladeira. Também é importante notar que esses valores são 

alterados conforme o contexto, o que explica algumas situações importantes da história 

cabo-verdiana (tratadas ao longo da tese) onde a coladeira e outros gêneros musicais 

tomam a frente da morna como símbolos nacionais. 

Observamos até aqui que a elaboração desse sistema de classificação em gêneros 

musicais não apenas prescreve categorias, como também é bastante eficiente ao definir 

a relação entre elas, condicionando a percepção da totalidade das manifestações 

musicais em Cabo Verde. Assim como mornas e coladeiras são pensadas através dessa 

relação particular entre elas (a oposição hierárquica), também são colocadas em relação 

com todos os outros gêneros da música cabo-verdiana, tornando mais complexo esse 

sistema classificatório. 

                                                 
9 Tenho aqui como referência a perspectiva adotada por Dumont (1985 e 1992), caracterizada pelo 
acréscimo da idéia de valor ao pensamento estrutural. O autor tem como foco o sistema de relações de 
oposição, mas ressalta que, a esses pares de oposição, sempre são atribuídos valores distintos. Partindo 
desse princípio, Dumont elabora o conceito de “oposição hierárquica”, que é a oposição entre um todo e 
um elemento desse todo, de tal forma que o elemento é idêntico ao todo na medida em que faz parte deste 
e, ao mesmo tempo, há uma contrariedade entre eles (Dumont, 1985: 228). 
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As outras formas de experiência musical de Cabo Verde, ao contrário das 

mornas e das coladeiras, só tardiamente vão sendo inseridas na indústria cultural. É a 

partir da década de 70, em meio à independência nacional, que novos olhares são 

construídos sobre Cabo Verde, com novas propostas de identificação à nação. Todo esse 

processo se reflete na produção discográfica, que passa a atingir diversas formas 

musicais que até então permaneciam imersas nos eventos e rituais dos quais faziam 

parte. 

O funaná é a manifestação musical que ganha maior destaque nesse momento de 

mudança de rumos da discografia cabo-verdiana. A origem dessa manifestação musical 

remete, segundo alguns autores, ao final do século XIX, e segundo outros, aos 

princípios ou meados do século XX (Gonçalves, 1998: 195). Em sua forma tradicional, 

o funaná é tocado utilizando-se como instrumentos a gaita (um acordeom diatônico) e o 

ferrinho (uma barra de ferro onde o ritmo é marcado pelo esfregar de uma faca). Pode 

ser uma música exclusivamente instrumental ou acompanhada de textos cantados. A 

música é executada em compasso binário, com andamento duplo (lento-médio e rápido). 

É geralmente acompanhada de dança, sendo executada principalmente em bailes. 

O funaná esteve durante muito tempo identificado com uma porção muito 

específica da sociedade cabo-verdiana: o meio rural da Ilha de Santiago. Os textos 

cantados nos funanás descrevem em larga medida a vida agrária no chamado mundo 

badiu, isto é, relativo à população santiaguense.10 Todo o conjunto de experiências 

associadas ao funaná, como por exemplo sua dança, o consumo de bebida alcoólica 

(grogue) ou os conflitos que surgem nos bailes onde costuma ser tocado, remete 

também às experiências tradicionalmente relacionadas aos badius. Já a morna, embora 

possa ser encontrada em todo o arquipélago, vincula-se mais diretamente às vivências 

identificadas com os habitantes do Barlavento, em particular de sua vertente mais 

urbana (São Vicente/Mindelo). Começa a ser delineada aí a oposição entre o funaná e a 

morna – uma relação de contraste entre dois universos culturais, que voltaremos a ver 

em mais detalhes no capítulo VII. 

A década de 70 configura-se como um período de grandes transformações em 

Cabo Verde, tanto na sua situação sócio-política, quanto no plano das idéias. É também 

                                                 
10 O termo badiu é utilizado para fazer referência às pessoas nascidas na Ilha de Santiago. Os badius são 
pensados a partir de sua relação de oposição com os sampadjudus, isto é, os naturais do Barlavento, e de 
São Vicente em particular. A relação entre os dois grupos é muito tensa e, conforme veremos no decorrer 
desta tese, as particularidades desse par de oposição são fundamentais para alcançar uma compreensão da 
cultura cabo-verdiana. 
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um período de muitas experimentações no terreno da música. Uma verdadeira revolução 

musical iniciada nos finais dessa década, e prosseguindo nos anos 80, traz grandes e 

importantes modificações para o funaná. O músico e compositor Carlos Alberto Martins 

(Catchás), com seu conjunto Bulimundo, ganhou evidência nacional nesse período com 

um movimento cuidadoso de adaptação das bases melódicas e rítmicas do funaná à 

instrumentação eletrônica.11 A gaita foi substituída por teclados ou guitarra e o ferro foi 

substituído pela bateria. E foi esse novo funaná que ganhou autonomia enquanto gênero 

musical, entrando de maneira vigorosa no mercado fonográfico. Deixou de ser um 

componente de complexos atos de sociabilidade, passando a ter valor próprio. 

O que é especialmente curioso é que, analisando-se os discos onde são gravados 

os novos funanás, percebe-se que muitas vezes esse gênero musical passa a dividir 

espaço com a coladeira, que também passa a utilizar nesse período os instrumentos 

elétricos e, como vimos, sempre se mostrou detentora de uma grande plasticidade. 

Processa-se, portanto, uma redefinição na classificação desses dois gêneros, baseada na 

semelhança entre eles: ambos são compostos em andamento acelerado e próprio para a 

dança, com uma instrumentação semelhante e letras contestatórias, muitas vezes 

relacionadas à independência nacional. Coladeira e funaná apresentam nesse momento 

histórico (a partir das décadas de 1970/1980) uma relação de proximidade, fazendo 

parte de um novo campo simbólico – sem que a primeira deixe de dividir com a morna, 

simultaneamente, outras situações e outros universos simbólicos. 

 Pretendo demonstrar com isso que esse sistema classificatório não é fixo, 

aceitando modificações ao longo do tempo. Transformações de vários níveis – nas 

tecnologias de produção, nas estruturas propriamente musicais, nas vivências com essas 

formas de música e nas construções sobre elas – favorecem certa maleabilidade do 

sistema e uma contínua definição dos limites desses gêneros musicais e das relações 

entre eles. É fundamental notar que a noção de gênero musical perpassa um processo de 

apropriação e reelaboração pelos próprios músicos e ouvintes, que contribuem assim 

para sucessivas recriações desse sistema de classificação. Nesse processo, são incluídas 

até mesmo algumas manifestações da cultura popular cabo-verdiana que ainda não estão 

                                                 
11 Segundo Nogueira (2001: 176), o grupo liderado por Catchás não foi pioneiro na tarefa de retrabalhar 
musicalmente a tradição rural de Santiago. Antes dele, o grupo Kolá, de São Vicente, já o fizera numa fita 
cassete gravada em 1976. O músico Norberto Tavares lançou em 1979 o disco “Volta pa Fonti” e também 
o conjunto Opus 7 já tinha feito algumas experiências com o funaná, que, no entanto, só se consolidaram 
de fato e ganharam expressão nacional com o grupo Bulimundo, de Catchás. Todo esse processo 
demonstra que a revolução musical do funaná não surgiu de um caso isolado e, sim, foi parte de todo um 
movimento musical que caracterizou esse período da história cabo-verdiana. 
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plenamente inseridas na indústria cultural, mas que já estão sendo progressivamente 

construídas como gêneros musicais, retirados dos seus contextos originais de produção e 

consumo. É esse o caso do já citado kolá san jon e de outras formas musicais como o 

batuku, o finason e a tabanka.12 Todos eles vão sendo incluídos nesse quadro, tornando 

mais complexa a classificação dos gêneros musicais de Cabo Verde. Ao longo desta tese 

será apontada com especial atenção a maneira como todo esse sistema classificatório 

tem sido reelaborado através das vívidas experiências com essas formas musicais, em 

situações diversas. 

                                                 
12 Trajano Filho ressalta que a tabanka, originalmente uma associação de ajuda mútua que ganha vida ao 
longo dos eventos rituais que realiza durante as festas de santo do mês de junho, tem sido transformada 
pelo discurso local, particularmente pelos indivíduos mais jovens, em mais um estilo de música cabo-
verdiana (comunicação pessoal). Quando instituições dessa dimensão são reduzidas à noção de gênero 
musical, não podemos falar ainda de um gênero autônomo, como os produtos da indústria cultural. Mas é 
de grande interesse a investigação desses casos para a compreensão do processo de cristalização dos 
gêneros musicais. 
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  Capítulo II 

 

DESVELANDO AS PALAVRAS 

 

 

 

 A morna e a coladeira, como vimos no capítulo anterior, apresentam uma série 

de aspectos que marcam a diferença entre um gênero e outro. Um dos principais fatores 

de distinção entre elas é a temática abordada em suas letras. Cada um desses canais de 

comunicação presta-se à transmissão de um tipo de mensagem. E as temáticas e o tipo 

de abordagem que recebem são tão distintos que muitas vezes se torna possível 

descobrir a qual gênero pertence uma determinada canção apenas com essa informação. 

Após considerável período construindo um banco de dados com o arquivo discográfico 

da Rádio de Cabo Verde, eu já era capaz de separar mornas de coladeiras 

imediatamente, sem sequer ouvir as músicas, apenas tendo acesso ao título da canção, 

com raras exceções. Também é a temática das músicas um dos fatores mais utilizados 

pelos cabo-verdianos para diferenciar os dois gêneros. De maneira bastante 

simplificada, porém eficaz, descrevem as mornas como músicas que falam de amor e as 

coladeiras como aquelas que falam mal de pessoas – é a distinção entre o 

sentimentalismo das mornas e o teor crítico das coladeiras. Nair, uma jovem que me 

auxiliava na transcrição das letras analisadas, a certa altura do trabalho, afirmou de 

maneira categórica: “Morna ê sodade, ê kretxeu ke bá pa longe, ê emigrante; coladeira 

ê falá mal de amudjer.” 13 

 Contudo, como já vimos, a relação entre mornas e coladeiras não é de simples 

distinção. Juntas elas formam um par de opostos que se complementam e isso também é 

possível de se perceber nas letras das músicas. Muitas vezes o objeto tratado é o mesmo 

nos dois gêneros, mas o tipo de abordagem que recebe é o que marca a diferença. Um 

mesmo tema pode ser elogiado ou criticado, tratado com pesar ou com humor. Isso 

aproxima os dois estilos, apesar de manter a distinção entre eles. E mornas e coladeiras 

continuam fazendo parte do mesmo campo simbólico. 

 A análise textual de mornas e coladeiras realizada neste capítulo recai sobre um 

conjunto de músicas selecionado a partir de amplo material coletado. A seleção foi 

                                                 
13 “Morna é saudade, é o(a) amado(a) que foi para longe, é emigrante; coladeira é falar mal de mulher.” 
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realizada através da enumeração das temáticas mais abordadas em cada gênero, seguida 

da escolha de músicas que se mostram representativas de cada um desses assuntos. Tal 

procedimento encobre a relação de predominância entre um e outro dos temas 

selecionados, o que procurarei esclarecer à medida do possível. Outra dificuldade 

encontrada está relacionada aos problemas que giram em torno da tradução de textos de 

caráter poético. Na mudança de código, isto é, na passagem do crioulo ao português, a 

função poética, uma das principais funções nesse tipo de comunicação verbal, centrada 

na mensagem, também acaba inevitavelmente alterada – ou mesmo prejudicada (ver 

Jakobson, 1971). Mesmo que o foco da análise textual aqui realizada não seja a função 

poética, mantenho, ao lado da tradução, a versão original em crioulo, insistindo para que 

não se perca de vista esse aspecto da linguagem. De maneira geral, o padrão de escrita 

da língua crioula adotado ao longo da tese segue como referência as regras ortográficas 

propostas no ALUPEC (Alfabeto Unificado para a Escrita do Crioulo), elaborado por 

uma comissão criada pelo Departamento de Lingüística de Cabo Verde, como parte de 

uma política oficial de padronização do crioulo. Como esse modelo ainda não foi 

implementado, observa-se na realidade local a coexistência de múltiplas formas de 

escrita da língua crioula. Procuro seguir o ALUPEC nos casos em que eu mesma 

realizei a transcrição.14 Sempre que retiro os textos de fontes escritas, porém, mantenho 

a versão ortográfica utilizada originalmente. 

Aponto ainda uma dificuldade no que se refere à menção aos autores das 

músicas analisadas. Pertencendo ao domínio da linguagem oral, muitas músicas não 

mantiveram o registro de seus autores. Tal fato tem gerado uma série de informações 

contraditórias e supostos casos de reapropriação de canções por outros músicos que não 

o autor original. Com a crescente importância do debate sobre a questão dos direitos 

autorais, esse tem se tornado um tema muito freqüente nos meios de comunicação de 

massa em Cabo Verde. Um caso exemplar é a discussão em torno da autoria da música 

“Sodade de São Nicolau”, que se tornou praticamente um hino de Cabo Verde. A 

polêmica ocupou recentemente páginas dos jornais locais e programas de televisão (ver 

Arena, 2002: 25), estendendo-se também a uma discussão sobre o “verdadeiro” título da 

canção, que já foi gravada como “Sodade de Cabo Verde” e simplesmente “Sodade”, 

além da forma já citada. Certamente essa questão merece ser explorada com atenção. 

                                                 
14 Exceção à regra é o termo “coladeira”, que preferi manter nessa forma, uma vez que já foi assim 
consagrado pelo uso. 
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Contudo, não está incluída nos limites desta tese. Aqui me proponho apenas a apontar o 

autor das músicas conforme indicado no material que uso como referência. 

O foco principal da análise é o contexto a que se referem as mornas e coladeiras 

abordadas, além dos valores que geram e das práticas que orientam. Procuro, sempre 

que possível, somar a análise objetificante dos textos à investigação da leitura feita 

pelos próprios consumidores desses produtos musicais. 

 

As mensagens das mornas 

 

O imenso número de mornas compostas ao longo de mais de um século faz 

referência a uma diversidade de assuntos. Porém, podemos agrupar significativa parte 

delas em duas grandes temáticas principais: a emigração e o amor. Como quase a 

totalidade de compositores é do sexo masculino, o elogio ao amor feito nas mornas 

reflete também uma construção muito particular sobre a mulher. Tanto o amor quanto a 

mulher amada são exaltados através do uso de poderosas metáforas. Dentro desse estilo 

e temática, ganham destaque as obras de Eugénio Tavares (1867-1930). Ocupando lugar 

ambíguo como representante da intelectualidade cabo-verdiana e músico popular, 

Eugénio foi um dos principais compositores a combinar a melodia da morna a textos de 

profundo lirismo, de “influência camoniana”, orgulhosamente ressaltada por seus 

críticos cabo-verdianos (ver Mariano, 1950; Martins, 1989: 57-58). Entre suas 

principais canções, está “Força de Crecheu”: 

 

     Força de Crecheu      A força do amor 
  
Ca tem nada na es bida Não há nada nessa vida 
Más grande que amor. Maior que o amor. 
Se Deus ca tem medida, Se Deus não tem medida, 
Amor inda é maior... O amor ainda é maior... 
Amor inda é maior, O amor ainda é maior, 
Maior que mar, que ceu: Maior que o mar e que o céu: 
Mas, entre otos crecheu, Mas, entre outros amores, 
De meu inda é maior. O meu ainda é maior. 
  
Crecheu más sabe, A melhor mulher amada 
É quel que é de meu. É aquela que é minha 
El é que é chabe Ela que é a chave 
Que abrim nha ceu... Que me abre o Céu... 
Crecheu mas sabe A melhor mulher amada 
É quel que q’rem... É aquela que me quer 
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Se ja’n perdel, Se eu a perder, 
Morte ja bem... A morte já vem... 
  
Ó força de crecheu, Ó força do amor, 
Abri’n nha asa em flor! Abra minha asa em flor! 
Deixa’n alcança ceu Deixe-me alcançar o Céu 
Pa’n bá oja Nós Senhor, Para eu olhar Nosso Senhor, 
Pa’n bá pedil semente Para eu pedir a Ele a semente 
De amor como es de meu, Do amor como esse meu, 
Pa’n bem da todo gente, Para eu dar a todo mundo, 
Pa todo conché ceu! Para todos conhecerem o Céu! 
  
(Eugénio Tavares, 1969 [1932]: 34) 

 

Os versos de Eugénio procuram elevar o amor ao máximo possível, o que é feito 

através de uma comparação com Deus, onde o primeiro supera o segundo. O tom 

religioso, falando de Deus e do Céu, serve como suporte para fazer do amor entre 

homem e mulher o sentimento mais grandioso. É o amor o alvo dessa sacralização. Ele 

é transformado no valor fundamental, de tal forma que, sem ele, só há lugar para a 

morte. E à mulher amada é atribuído um grande poder (“força de crecheu“), capaz de 

fazer dela o caminho para o Céu. Desde Eugénio Tavares, a sacralização do amor e da 

mulher amada tem sido seguida como um padrão no tratamento desse tema nas mornas. 

Cito a seguir trecho de uma música de Manuel D’Novas, compositor de grande sucesso, 

pertencente a uma geração mais recente: 

 

           Sonte é bo nome           Deus a proteja 
  

Cretcheu di meu sonte é bo nome Minha amada, Deus a proteja 
Deus qui fazebe na paraiso Deus é que a fez no paraíso 
Anjo di beleza nha devoção Anjo de beleza, minha devoção 
Deusa imagem di nh’altar Deusa, imagem do meu altar 
Obra prima di criaçon Obra prima da criação 
Bo é divina princesa Você é divina princesa 
Bo invadime nha coraçon Você invadiu o meu coração 
Cu bo perfume bem feminino Com o seu perfume bem feminino 
Oh criolinha mimosa Oh, crioulinha mimosa! 
Cretcheu di meu, sonte é bo nome Minha amada, Deus a proteja 
Bo é musa, morena di nha sonho Você é a musa morena do meu sonho 
(...) (...) 
  
(Manuel D’Novas apud Ildo Lobo. Nós Morna. França: Lusáfrica. CD 08834-2. 1996.) 
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A construção da imagem da mulher é realizada, nesse texto, através de sua 

santificação. A mulher é vista aqui como um anjo sem pecado. Ela é divinizada e 

transformada em objeto de devoção. Já aponto neste momento o contraste fundamental 

entre essa imagem feminina fabricada nas mornas e aquela construída nas letras das 

coladeiras, que serão abordadas mais à frente. Em adiantamento, chamo a atenção aqui 

para o fato de que boa parte dos compositores que participam dessa sacralização da 

mulher amada investe simultaneamente nas críticas ao comportamento feminino. O 

próprio Manuel D’Novas, citado acima, é um dos maiores compositores de coladeiras e 

tem produzido canções de forte teor crítico, inclusive no que se refere ao 

comportamento das mulheres. 

O amor trabalhado nos textos das mornas não tem como objeto apenas a mulher 

amada, a kretxeu. Outro sentimento destacado nessas canções é o amor entre mãe e 

filho. A música abaixo é um exemplo desse tipo de morna: 

 

                Nôs Mãe                  Nossa Mãe 
  
Ca tem, ca tem nada nês mundo Não há, não há nada nesse mundo 
Pa nôs más sagrado Mais sagrado para nós 
Que amôr de nôs Mãe Que o amor de nossa Mãe 
Um mãe tâ q’rê sê fidjo Uma mãe quer bem ao seu filho 
Sim c’ma Virja Maria Assim como a Virgem Maria 
Q’rê sê divino Jesus quer ao seu divino Jesus 
  
Óh Mãe Óh, Mãe 
Óh doce palavra Óh, doce palavra 
S’ê pa nô perdê-bo Se é para nós perdermos você 
Má nô q’rê morrê Então nós preferimos morrer 
  
Nô tâ orâ tudo dia Nós oramos todos os dias 
Pâ nô pedí Nô S’nhor Que é para nós pedirmos ao Nosso Senhor 
P’al companhá-no nôs Mãe Para Ele acompanhar a nossa Mãe 
Nôs jóia riquéza sem igual Nossa jóia, riqueza sem igual 
Spedjo de nôs vida Espelho de nossa vida 
Guardado na nôs coraçon. Guardada no nosso coração 
  
(Jorge Monteiro [Jótamont], 1987b: 47) 
 

Noto aqui, novamente, o processo de sacralização da mulher. É realizado o mesmo tipo 

de construção sobre o feminino, sendo que agora a mulher-amada dá lugar à mulher-

mãe. Nesse processo a mãe é santificada, comparada à Virgem Maria. E uma vez mais, 

a morte é colocada como a solução para a ausência desse amor. 
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 Há uma grande quantidade de mornas abordando essa temática, o que pode ser 

observado nos títulos de algumas canções: “Merecimento de Mãe” (João Silva/Luís 

Morais), “Mãe” (Tonecas/Jovino), “Três litrinha (Mãe)” (Frank Cavaquinho), “Mãe” 

(Euclides Tavares), “Amor d’mãe” (Morgadinho), “Mãe querida” (Tito Paris), “Mãe 

Velha” (Nando da Cruz) – esta última, uma coladeira. A mãe é cantada como “riqueza 

sem igual”, “tesouro maior que o homem tem” e que “não há ouro no mundo que 

pague”. Todas essas músicas apontam para a centralidade do papel da mãe na sociedade 

cabo-verdiana. Em outra oportunidade pesquisei as formas de organização familiar em 

Cabo Verde, acompanhando mais de perto a definição de papéis no interior do grupo 

doméstico (Dias, 2000). Numa sociedade heterogênea como a cabo-verdiana, marcada 

pela coexistência de valores e práticas contraditórios, não é possível falar de um único 

modelo de organização familiar. O que se torna mais evidente na análise dos grupos 

domésticos é a concomitância de uma tradição patriarcal com uma tendência matrifocal. 

Ao marido-pai é atribuída a imagem de autoridade e respeito. Na sua figura concentra-

se tradicionalmente o poder de tomadas de decisão. Espera-se, por sua vez, que o 

marido-pai seja eficiente no cumprimento de seus deveres como provedor da família. 

Mas as interações observáveis no cotidiano das famílias cabo-verdianas nem sempre 

estão de acordo com essa ideologia patriarcal. Uma série de fatores tem impossibilitado 

ao marido-pai exercer plenamente seu papel. A escassez econômica muitas vezes traz 

dificuldades ao homem que precisa sustentar sua família, o que acaba deslegitimando 

sua imagem como autoridade máxima no interior do grupo doméstico. Soma-se a isso o 

grande distanciamento paterno do cotidiano familiar. Os altos índices de emigração 

masculina que têm caracterizado a sociedade cabo-verdiana ao longo da história são 

responsáveis por uma ruptura crucial, quando o homem parte para o exterior deixando 

em Cabo Verde sua família. Mas mesmo aqueles que permanecem no arquipélago 

acabam também se distanciando dos outros membros do grupo doméstico, seja por 

causa dos padrões de união conjugal, especialmente a instabilidade das relações e a 

prática da poligamia, quando o homem precisa circular por várias famílias, seja pelo 

tipo de postura adotada normalmente pelos homens no cotidiano doméstico. Enquanto o 

marido-pai se distancia cada vez mais, a esposa-mãe vai conquistando um espaço 

fundamental nas interações cotidianas. Ela constrói fortes laços em sua relação com os 

filhos e também concentra poder de tomada de decisão em suas mãos. 

 Essa tendência matrifocal das famílias cabo-verdianas não pode ser vinculada 

somente ao fato de a mulher assumir as funções de chefe de família. O papel da esposa-
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mãe deve ser central tanto em termos estruturais, quanto culturais e afetivos (Tanner, 

1974: 131-132). É aqui que percebemos a importância das mornas como parte do 

processo de construção dos valores que fazem da mãe o foco da família. São músicas 

que exaltam e até mesmo sacralizam a relação entre mãe e filho. Além disso, a lírica dos 

versos, associada à melodia “sentimental”, evoca imediatamente as emoções do 

consumidor desse produto musical. As mornas citadas não são apenas um reflexo da 

tendência real à matrifocalidade na sociedade cabo-verdiana. Elas atuam diretamente na 

valorização dos vínculos sociais que são a base dessa forma de organização familiar. As 

mornas idealizam a mulher (amada e mãe) e oferecem assim, como os mitos de Lévi-

Strauss, uma solução no plano do imaginário para a contradição entre a ideologia 

patriarcal e as duras realidades da matrifocalidade (do ponto de vista masculino). Já as 

coladeiras, como veremos adiante, assumem plenamente a perspectiva da ideologia 

patriarcal, comentando criticamente o comportamento das mulheres, potenciais esposas. 

 

* * * 

 

O segundo grande bloco de mornas tem como fio condutor de suas letras o 

fenômeno emigratório. Numa sociedade com longa história de emigração, afetando 

diretamente grande parcela de sua população (ver capítulo VI), a morna tem se 

mostrado o gênero musical por excelência no tratamento desse assunto. Imensa 

quantidade de mornas, com notável continuidade no tempo, aborda os sonhos daqueles 

que querem emigrar, as expectativas daqueles que partem, a experiência da despedida 

das pessoas amadas, o sofrimento de deixar a terra natal, a saudade de quem está longe e 

a esperança pelo regresso. O compositor Fernando Quejas, ele próprio cabo-verdiano 

residente em Portugal, expressa um dos principais tipos de olhar construídos pelas 

mornas sobre a emigração: 

 
 

      Côrrêdor di Fundo   Corredor de Fundo (Fundista) 
  
Si bo distino, caboverdeano, Se o seu destino, cabo-verdiano, 
é di embarcâ pâ ês mundo fóra, é embarcar por esse mundo a fora, 
caminho di mar câ tem lonjura, o caminho do mar não tem lonjura, 
é um desafio, um aventura! é um desafio, uma aventura! 
  
‘Stréla polar mantê bo fulgôr Estrela polar, mantenha o seu fulgor 
lumia-l caminho pâ rumo certo, Ilumine o caminho dele no rumo certo, 
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‘tê êl encontrâ q’êl paraíso, até que ele encontre aquele paraíso, 
mêrêcêdor! merecedor! 
  
Si bo distino é côrrê mundo, Se o seu destino é correr o mundo, 
bo, emigrante, é côrrêdor di fundo, você, emigrante, é corredor de fundo, 
na pista más comprido d’um oceano! na pista mais comprida de um oceano! 
  
Côraçon, câ bo arrebentâ, Coração, não arrebente, 
aguentâ, divagarinho, agüente, devagarinho, 
q’ê pâ-l pôdê gôsâ sabura que é para ele poder gozar as delícias 
q’ês mundo tem! que esse mundo tem! 
  
(Fernando Quejas, 1998: 101.) 

 

O receptor da mensagem transmitida pela morna, apontado no texto de maneira 

explícita, é o cabo-verdiano que emigra. A morna coloca o emigrante no foco de sua 

atenção e vai fazendo dele uma espécie de herói. Ele é o “corredor de fundo”, capaz de 

enfrentar os desafios da mais comprida de todas as pistas: o oceano. O autor também 

reconhece as dificuldades enfrentadas nessa experiência do emigrante. Admite a dor da 

partida e pede ao coração do emigrante que seja forte para agüentar essa emoção. Pede 

também à “estrela polar” que proteja aquele que parte. Mas, ao mesmo tempo, o autor 

fala da experiência da emigração de forma, acima de tudo, positiva. O ato de emigrar é 

construído ao longo do texto como algo plenamente desejável. A emigração é uma 

aventura e o mundo lá fora, à espera do emigrante, é visto como um paraíso, um mundo 

de delícias (sabura) para ele desfrutar. Ressalto aqui a observação fundamental de que o 

texto não tem como preocupação primeira a elaboração de um retrato da experiência do 

emigrante, apontando para as dificuldades que ele de fato enfrenta no exterior. O texto 

é, antes de tudo, a construção de uma imagem sobre a emigração onde ela se torna um 

ideal de vida. E é justamente esse tipo de construção que ajuda a incentivar grande 

quantidade de cabo-verdianos a partir. A sociedade cabo-verdiana apresenta uma 

característica muito particular. Ela necessita do fenômeno emigratório para sua 

reprodução, tanto material quanto estrutural e culturalmente.15 Para que uma parcela 

significativa dos cabo-verdianos decida se aventurar no exterior, existe uma série de 

pressões sociais impulsionando-os à partida (como por exemplo a escassez de empregos 

em Cabo Verde). Mas há também uma importante pressão de ordem cultural que se dá 

através da supervalorização e da idealização do ato de emigração, construído como uma 

                                                 
15 A importância da emigração para a reprodução social de Cabo Verde é tratada em maior profundidade 
em Dias, 2000. No capítulo VI do presente estudo, volto a abordar o assunto com mais atenção. 
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experiência repleta de aspectos positivos. Nesse ponto, a morna mostra toda a sua 

importância na construção e consolidação do valor da emigração. 

A emigração não passa a ser apenas um ideal, mas o “destino” mesmo dos cabo-

verdianos. Isso se torna evidente no texto de Fernando Quejas e aparece com freqüência 

em outras mornas, como podemos ver nos trechos seguintes, extraídos de uma canção 

do compositor B.Léza: 

 

       Distino d’omi       O destino do homem 
  
Oli’m na meio di mar Estou aqui no meio do mar 
Ta sigui nha distino Seguindo meu destino 
Na caminho d’América (...) No caminho da América (...) 
  
Bai Terra-longe Ir para a “terra-longe” 
É distino di omi É o destino do homem 
Distino sem nome Destino sem nome 
Qui nô tem qui cumpri. (...) Que nós temos que cumprir. (...) 
  
(B.Léza apud Rodrigues & Lobo, 1996: 156) 
 

Aqui o autor fala pelo próprio emigrante. Refere-se à obrigação de cumprir um destino 

já traçado, além de trazer o valor da emigração para a construção do conceito de 

masculinidade. Ser homem é seguir o caminho para a “terra-longe”. Observo aqui como 

a afirmação da inevitabilidade da emigração e a aceitação de um destino “naturalmente” 

vinculado ao homem cabo-verdiano são novos mecanismos nesse processo de incentivo 

à dura experiência da partida. 

 O momento da partida e todo o sofrimento envolvido nessa experiência 

conformam o tema principal de inúmeras mornas. Entre elas, ganha destaque a morna 

de Eugénio Tavares que se tornou um clássico da música de Cabo Verde: 

 

Morna de Despedida Morna de Despedida 
  
Hora de bai, Hora da partida, 
Hora de dor, Hora de dor, 
Ja’n q’ré É meu desejo 
Pa el ca manchê! Que ela não amanheça [não chegue a hora] 
De cada bez De cada vez 
Que ‘n ta lembrâ, Que a lembro 
Ma’n q’ré Prefiro 
Ficâ ‘n morrê! Ficar e morrer! 
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Hora de bai, Hora da partida, 
Hora de dor! Hora de dor! 
Amor, Amor, 
Dixa’n chorâ! Deixa-me chorar! 
Corpo catibo, Corpo cativo, 
Bá bo que é escrabo! Vai tu que és escravo! 
Ó alma bibo, Oh alma viva, 
Quem que al lebabo? Quem te há-de levar? 
  
Se bem é doce, Se a chegada é doce 
Bai é maguado; A partida é amarga; 
Mas, se ca bado, Mas se não se partir, [mas quem não parte] 
Ca ta birado! Não se regressa! [não regressa] 
Se no morrê Se morrermos 
Na despedida, Na despedida, 
Nhor Des na volta Deus no regresso 
Ta dano bida (...) Dar-nos-á a vida. 
  
(Eugénio Tavares, 1969 [1932]: 41; tradução de Arnaldo França) 
 

 O texto acima traduz o drama do cabo-verdiano na escolha entre o ficar e o 

partir. Trata-se de um mote da cultura cabo-verdiana, especialmente explorado pelos 

membros do movimento literário Claridade, marco da literatura de Cabo Verde. 

Eugénio Tavares, num período anterior à Claridade, já trabalhava com maestria essa 

confusão de sentimentos: a dor da partida e o desejo de ficar, somados à necessidade de 

emigrar para um dia regressar e ao desejo de também compartilhar a experiência da 

emigração, tornando-se igual a tantos outros. Se o ato de deixar a terra natal, o amor da 

mãe e da kretxeu é tão dolorido, esse é um sofrimento valorizado na cultura cabo-

verdiana e que tem sua recompensa no retorno do emigrante a Cabo Verde. O regresso é 

seu momento de glória, não apenas pelo reencontro, por colocar fim à distância, mas 

principalmente por poder então desfrutar tudo o que foi conquistado no exterior (ver 

capítulo VI). A emigração traz distinção e prestígio para o cabo-verdiano, que só podem 

ser plenamente gozados no seu retorno. E a morna tem aqui um papel fundamental na 

construção do regresso como um valor. Mais uma vez, ela ajuda a incentivar os cabo-

verdianos a partir, fazendo da dolorosa partida apenas o outro lado da moeda para quem 

quer colher os frutos do valorizado retorno. Partida e regresso, morte e vida: não há 

como pensar um sem o outro. 

 É possível perceber uma continuidade em relação a esse tema, que vem sendo 

explorado, ao longo do tempo, em inúmeras músicas. São exemplos disso as mornas 

“Partida” (Ney Fernandes), “Nhâ Regresso” (Fernando Quejas), “Despedida” (Silvestre 
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Faria), “Dor de Bai” (José Galvão Sousa), “Despedida (Marinheiros que partem)” 

(Eugénio Tavares), “Nha Regresso” (Manuel D’Novas), “Dispidida cantado” (Mário 

Lúcio Sousa) e “Partida” (B.Léza). Recentemente, no último disco do cantor Ildo Lobo, 

foi gravada e recebida com grande aprovação do público a morna “Regresso”: 

 

        Regresso           Regresso 
  
Na dispidida Na despedida 
Bo dame tristeza Você me dá tristeza 
Na bó partida Na sua partida 
Bó entregame tormento Você me entrega um tormento 
Na bó regresso No seu regresso 
Bó ta trazeme ligria Você me traz alegria 
Volta cretcheu Volte meu amor 
Fazeme feliz Faça-me feliz 
Nem qué pa um dia (...) Nem que seja por um só dia (...) 
  
(Djack Monteiro apud Ildo Lobo. Intelectual. França: Lusáfrica. CD 10412. 2001.) 
 

Observamos novamente as elaborações em cima da oposição entre a partida e a volta 

para casa, colocando de um lado a tristeza e o tormento e, de outro, a alegria e a 

felicidade. É preciso notar ainda que a despedida cantada nessas mornas recebe uma 

interpretação dos cabo-verdianos que vai além de sua relação com o momento da 

partida do emigrante. O contexto emigratório é extrapolado quando essas músicas 

passam a ser usadas como acompanhamento nos cortejos funerários. Como já foi visto 

na “Morna de Despedida”, de Eugénio Tavares, há uma relação estreita entre a partida 

do emigrante e a morte, entre o regresso e a retomada da vida. E essas mornas que 

abordam a partida passam, assim, a expressar também a dor daquele que perde um ente 

querido. Elas são ouvidas com freqüência nos cortejos que seguem a caminho do 

cemitério, interpretadas por uma pequena banda, e muitas vezes são cantadas à borda da 

sepultura. 

 Ao lado da dor da partida, outro sentimento valorizado pela cultura cabo-

verdiana é a saudade. Ela também é apresentada nas mornas como parte inevitável e 

indispensável da experiência de emigrar. 

 

            Sôdáde                 Saudade 
  
Sôdade ê cheio d’espinho A saudade é cheia de espinhos 
El ta picâ na alma Ela pica a alma 



 46 

Ca tem ninhum carinho E não há nenhum carinho 
Que ta liviá’l sê dor Que alivie sua dor 
  
Odjo ta f’câ raso d’água Os olhos ficam rasos d’água 
Quand’el ta bem mansinho Quando ela vem de mansinho 
Coraçom cheio de mágua O coração, cheio de mágoas, 
Ta ficâ paradinho Fica paradinho 
  
Sôdáde ê sofrimento A saudade é o sofrimento 
De odjâ quem nô querê De olhar quem nós queremos 
Na flor de pensamento Na flor do pensamento 
Sem nô podê tocá’l Sem podermos tocá-lo 
  
Sôdáde ê um corrente A saudade é uma corrente 
Que ta prendê nôs alma Que prende a nossa alma 
Quem desprendê’l contente Quem desprendê-la contente 
Nunca mais ta tem calma Nunca mais terá calma 
  
(Félix Monteiro apud Monteiro, 1988: 61.) 
 

A saudade é descrita ao longo da morna de Félix Monteiro como fonte de muita dor. Ela 

é espinho, é mágoa, é sofrimento – valores destacados não só nos artigos sobre a morna, 

mas também nos discursos elaborados na própria morna, isto é, no olhar que esse estilo 

de música expressa sobre o modo de ser cabo-verdiano. Porém, na última estrofe, o 

autor também aponta a saudade como o vínculo necessário, a ligação com o passado, a 

terra natal e as pessoas amadas. Ela é indispensável para a manutenção da esperança de 

regresso e para a demonstração do pertencimento do emigrante ao mundo que ele 

deixou para trás, distante, mas do qual ainda faz parte. Sem a saudade, as experiências 

do presente perdem o sentido. 

 No mesmo caminho da morna acima, seguem muitas outras: “Sodad d’nha 

terra” (M. Almeida), “Oraçan de Sodade” (João José Nunes), “Sodade de quem que’m 

q’re!” (Eugénio Tavares), “Sôdáde de Cabo Verde” (Luís Morais) e a clássica “Sodade 

de São Nicolau”, cuja autoria tem sido objeto de acirrada polêmica. São músicas que 

não apenas exaltam a saudade como um sentimento nobre, mas também atuam no 

sentido de despertar a saudade naqueles que ouvem tais canções. Relato aqui a 

experiência de um jovem emigrante que não cultivava o hábito de ouvir mornas quando 

residia em Cabo Verde. Certa vez, já morando na França, ligou para sua namorada, 

chorando e dizendo sentir muitas saudades. Contou que se reuniu com uns amigos cabo-

verdianos e que eles tocaram algumas mornas ao violão, aumentando suas saudades. Só 

então, estando longe, ele conseguia perceber todo o “sentimento” da morna. Ao abordar 
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essas temáticas tão próximas da experiência do emigrante, as mornas transformam-se 

em canais privilegiados de comunicação entre aqueles diretamente envolvidos no 

contexto emigratório. Elas demonstram significativa eficiência em orientar as práticas 

daqueles que decidem emigrar, bem como daqueles que já estão na “terra-longe”. 

 Noto que a ênfase na saudade não reforça apenas os vínculos entre os cabo-

verdianos emigrados e sua terra natal. Ela revigora ainda a ligação entre a cultura cabo-

verdiana e a portuguesa, que também encontra na saudade um de seus valores centrais. 

A saudade parece ser um elemento chave na configuração de sentimentos que faz parte 

da cultura afetiva no mundo que emergiu da expansão portuguesa. Portanto, a exaltação 

da saudade nas mornas fala da singularidade de Cabo Verde, em seus valores e suas 

práticas, ao mesmo tempo em que retoma o vínculo cultural entre o arquipélago e sua 

ex-Metrópole. 

 Fechando essa grande temática da emigração, destaco ainda a recorrente 

presença do mar nas letras de inúmeras mornas. Os versos abaixo revelam a maneira 

como se dá essa apropriação simbólica do mar: 

 

                Oh Mar!             Oh Mar! 
        (Euclides Tavares)      (Euclides Tavares) 
  
Oh mar! Oh mar! Oh mar! Oh mar! Oh mar! Oh mar! 
Bô levá nha kretxeu Você levou o meu amor 
Dixá-me kantá-bo ês morna baixinho Deixe-me cantar-lhe essa morna baixinho 
Pa bô flá-me Para você falar por mim 
Komu el dixá-me mi só Como ela me deixou sozinho 
  
Oh mar! El dixá-me ta txorá Oh mar! Ela me deixou chorando 
Sem um konsolansa Sem um consolo 
Pel ka skesê di mim Diz para ela não se esquecer de mim 
Pamó na el N tem speransa Porque nela eu tenho esperança 
  
Oh mar! Trazê-me sê resposta Oh mar! Traz-me a resposta dela 
Na bô onda azul kôr di séu Na sua onda azul cor do céu 
Bem flá-me kuzê kel flá-bo Venha me falar o que ela lhe falou 
Pam ka txorá más Para que eu não chore mais 
Mágoa di sodade Mágoas de saudade 
 

 O mar é um símbolo que evoca uma das características mais marcantes da 

sociedade cabo-verdiana: a insularidade. O mar isola cada uma das ilhas e o arquipélago 

como um todo. Mas ele é, ao mesmo tempo, o meio de ligação de Cabo Verde com o 

resto do mundo. Ele alimenta os sonhos dos candidatos a emigrante, é o caminho que 
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leva à “terra-longe” e que permite que a sociedade cabo-verdiana mantenha seu olhar 

voltado para fora. Como vemos no texto citado, o mar é ainda um mediador. Ele não só 

provoca separações, levando os filhos de Cabo Verde para longe, mas também atua 

como um elo entre aqueles que partiram e os que ficaram. O mar é personificado em 

inúmeras composições, aparecendo como um mensageiro em diálogo com o autor das 

mornas – ver “Segredo co mar” (B.Léza), “Canção ao mar/Mar eterno” (Eugénio 

Tavares), “Mar azul” (B.Léza), “Mar é morada de sodade” (Armando Pina), “Caminho 

de mar” (?), “Mar nha confidente” (Júlio Feijóo), “Bejo di Sodade” (B.Léza) e “Bai ta 

rolá” (Jótamont). O mar aparece como importante canal de comunicação entre aqueles 

que emigraram e os que permaneceram em Cabo Verde; uma potencialidade que é, de 

fato, uma das principais características da própria música. O mar e a música são ambos 

mediadores entre as várias porções da sociedade cabo-verdiana espalhadas pelo 

arquipélago e pela diáspora. 

 

* * * 

 

 Outra referência recorrente nas letras de mornas são as diversas vilas e 

povoações de Cabo Verde. Não apenas as ilhas Brava, Boavista e São Vicente, onde a 

morna ganhou projeção, são lembradas e exaltadas nessas canções, mas igualmente 

cada pequena localidade do arquipélago. Seguem esse padrão as músicas “Ribeira 

Grande” (Marta), “Paúl” (B.Léza) e “Janela” (B.Léza), todas se referindo a povoações 

da Ilha de Santo Antão. Destaco também alguns trechos da morna “Djabraba”: 

 

                Djabraba                         Ilha Brava 
  
Greja de Oceano ‘n tem nha fé na bó Igreja de Oceano, eu tenho fé em você 
O qu’n cantabo ‘n pó doedjo na tchon. Sempre que a cantar, levarei os joelhos ao chão 
Cantâ Lagoa, Campo e Fijan d’Ago, Cantem Lagoa, Campo e Fijan d’Ago, 
Pa’n bem rezâ na altar de Pobaçon.  Para eu vir rezar no altar da Povoação. 
(...) (...) 
  
Djabraba é puro simá un rapariga A Ilha Brava é pura como uma moça 
Nun palmanhá ta sonhâ co alguén. Cedo pela manhã, sonhando com alguém 
Vila é sé rosto fresco e moreno A Vila [Nova Sintra] é seu rosto fresco 

     [e moreno 
Ma coraçan stâ pulsâ la na Lém. Mas o coração está pulsando lá na Lém. 
(...)  
  
(Rodrigo Peres apud Leitão, 1982: 41.) 
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 A canção evoca em seus versos diversas povoações e vilas da Ilha Brava (Lagoa, 

Campo, Fijan d’Ago, Povoação, Vila Nova Sintra, Lém...). Essa espécie de mapeamento 

de várias localidades do arquipélago realizada pelas mornas é capaz de informar muito 

sobre o sentido de espaço de seus produtores e consumidores. A sociedade cabo-

verdiana tem demonstrado como uma característica muito particular o fato de que ela 

não se limita ao espaço circunscrito do arquipélago. Sendo uma sociedade repleta de 

emigrantes, ela está presente em cada uma das comunidades da diáspora. A equação 

“uma sociedade = um território”, construção que é fruto dos processos de formação dos 

Estados-Nações na Europa, mostra-se inadequada quando temos como referência o caso 

cabo-verdiano. Contudo, essa mesma população “desterritorializada” retoma a 

importância do pertencimento a um lugar específico, revelando nas mornas um vínculo 

estreito e vital com cada pequena localidade de sua terra natal. A insistente evocação do 

espaço na morna tem papel fundamental na “relocalização” dos membros dessa 

sociedade desterritorializada. A música é capaz de gerar e reproduzir concepções de 

espaço com muita intensidade e poder (Stokes, 1994: 03). E no fortalecimento desse elo 

entre o povo de Cabo Verde, disperso pelo mundo, e o espaço circunscrito das ilhas, ela 

contribui de maneira decisiva no processo de formação da identidade cabo-verdiana, 

bem como do pertencimento a cada ilha ou pequena localidade em particular. 

 Ao mesmo tempo em que uma quantidade significativa de compositores 

populares investia na produção de mornas, no ápice da vivência com esse estilo musical 

(em torno da década de 1930, quando proliferavam os bailes e as serenatas), a morna 

também vinha sendo construída por intelectuais locais como um dos principais símbolos 

da nação cabo-verdiana. Mas a relação entre esse gênero musical e a formação da idéia 

de Cabo Verde como nação não é fruto apenas dos discursos produzidos pelos 

intelectuais sobre a morna; é também parte do discurso da própria morna. Revelando 

uma participação ativa dos músicos populares na construção de projetos de 

pertencimento, foram produzidas canções onde a morna se tornava um veículo de 

exaltação do arquipélago. A proximidade entre os projetos elaborados por esses dois 

grupos distintos torna-se mais evidente nos versos da morna “Sina de Cabo Verde”, 

produto da parceria entre um músico popular (Jacinto Estrela) e um membro da 

intelectualidade cabo-verdiana (Gabriel Mariano): 
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Sina de Cabo Verde Sina de Cabo Verde 
  
(...) Ess qu’ê nha terra, ê Cabo Verde, (...) Essa que é minha terra, é Cabo Verde, 
Terra di morna, di lua cheia Terra de morna, de lua cheia 
Terra di Eugénio e serenata, Terra de Eugénio e serenata, 
Qui mar tá cantá junto d’areia Onde o mar canta junto da areia 
Ess qu’ê nha terra, Nhor Deus qui dá’m Essa que é minha terra, o Senhor Deus que 

     [me deu 
Ca tem más sabe na mundo intero Não tem lugar melhor no mundo inteiro 
Di sol más quente, di luar más brando De sol mais quente, de luar mais brando 
Di mar más dôce na coraçon De mar mais doce no coração 
  
(Jacinto Estrela & Gabriel Mariano apud Rodrigues & Lobo, 1996: 177.) 
 

Na canção, percebe-se a construção de vínculos de pertencimento à nação cabo-verdiana 

(a “minha terra”), que é descrita através de uma série de atributos positivos. Nesta 

descrição, a morna ganha lugar de destaque, não só como o canal para transmissão da 

mensagem mas também como seu próprio objeto. E a exaltação a Cabo Verde prossegue 

na morna de Jorge Monteiro: 

 

     Dez grãozinhos de terra          Dez grãozinhos de terra 
  
Ês dez grãozinhos de terra Esses dez grãozinhos de terra 
Que Deus ‘spaiâ na mei de mar Que Deus espalhou no meio do mar 
Êl ê de nôs, câ t’móde na guerra Eles são nossos, não foram tomados na guerra 
Ê Cabo Verde terra querida. É Cabo Verde, terra querida. 
  
Óh Cabo Verde terra ‘stimada, Oh, Cabo Verde, terra estimada, 
Terra de Paz, terra de Gôso, Terra de Paz, terra de Gozo, 
Tud’quem djôbê-bo pâ sê ragôge Todo aquele que procura pelo seu aconchego 
El ca ta bai, el q’rê ficâ Não vai embora, quer ficar 
E s’el mandádo el ta tchorâ. E se é mandado embora, ele chora. 
  
Tchorâ sôdáde de bôs morenas Chora a saudade de suas morenas 
Que’l tâ levâ na pensamento Que ele levará no pensamento 
Tchorâ recodações eternas Chora as recordações eternas 
De tempo que’l ca tinha sofrimento. Do tempo que ele não tinha sofrimento. 
  
(Jorge Monteiro, 1987b: 17.) 

 

Novamente são enumeradas diversas qualidades de Cabo Verde como a paz, a 

tranqüilidade, o aconchego e a beleza do seu povo (as “morenas”). E torna-se bem clara 

a idéia da naturalização da unidade de um território que, embora disperso em várias 

ilhas, não foi “tomado na guerra”, e, sim, dado por Deus. Mas destaco aqui 
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especialmente a maneira como é construída a nação cabo-verdiana com enfoque na sua 

pequenez: os dez grãozinhos de terra espalhados no meio do mar. A exaltação da nação 

não vem por meio da ênfase em sua grandiosidade; ao contrário, é construída através do 

destaque de sua humildade, modéstia, singeleza e fragilidade. É o povo “pequeno mas 

honrado”, como sugere Trajano Filho (2003) em sua análise de uma auto-imagem, uma 

percepção de mundo desenvolvida originalmente em Portugal e que continuou a atuar 

em suas possessões na África. 

Ainda como parte desse olhar fragilizado, aponto significativa quantidade de 

mornas que realçam as dificuldades e o sofrimento enfrentados pelo povo cabo-

verdiano, tendo como fio condutor a idéia de destino. 

 

                 Rotcha Nú                  Rochedo Nú 
  
Cabo Verde di rotcha nú sima um 
     [minino ta nacê 

Cabo Verde de rochedo nú, como um 
     [menino a nascer 

Di sol brilhante di cêu azul sem nuvem 
     [preta ta cobri-l splendor 

De sol brilhante, de céu azul, sem nuvens 
     [pretas cobrindo seu esplendor 

Di mar azul tá roncá na rotcha ta tchorá 
     [di dor 

De mar azul roncando no rochedo, 
     [chorando de dor 

Dor dum sentiment condenód pa natureza Dor de um sentimento condenado pela 
     [natureza 

  
Nôs dor, nôs sofrimente Nossa dor, nosso sofrimento 
É um distino marcado É um destino marcado 
Qui nô bem pa comprí Que nós viemos para cumprir 
Ma si tchuva dá na tchon Mas se a chuva cair 
Rotcha ta bistî ropa O rochedo vestirá roupa 
Miséria tá cabá E a miséria acabará 
  
(Frank Cavaquinho apud Rodrigues, 1992a: 27.) 

 

Embora sejam indicadas as belezas naturais de Cabo Verde e todo o seu “esplendor”, o 

texto remete mais uma vez à pequenez do arquipélago. Comparado a um menino que 

acaba de nascer, Cabo Verde tem ressaltadas sua fragilidade, humildade, pobreza, 

simplicidade e pureza. É ainda uma terra que chora de dor. A ênfase no sofrimento é 

marcante, mas trata-se de um penar que está vinculado ao poder da natureza e do 

destino, pensado através de um forte viés cristão (a vontade divina). Lembro aqui que 

um dos grandes flagelos a assolar Cabo Verde ao longo de toda a sua história foi a seca, 

com a fome que então se seguia. E na morna, toda a miséria de Cabo Verde é vista 

como fatalidade, localizada exclusivamente nesses dois fatores: natureza e destino. 
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Contudo, resta a esperança, que encerra a canção confiante de que um dia essa mesma 

natureza se voltará a favor do povo cabo-verdiano. Mornas como essa fizeram com que 

este gênero musical fosse duramente criticado, especialmente no período da luta pela 

independência. Foi acusado de ser um símbolo de passividade, aceitação e resignação, e 

foi ainda reprovado por uma suposta proximidade com o regime colonial. A ausência de 

teor crítico nessas canções fez com que elas fossem afastadas de vários projetos de 

construção da nação em Cabo Verde, que privilegiaram outros gêneros associados à 

resistência e à herança africana, como o batuku e o funaná. Durante a década da 

independência de Cabo Verde, foi consolidada a idéia de que a morna não servia para 

falar da revolução – e que já não era mais tempo para se falar de kretcheu. 

 Vale observar que existiram algumas tentativas de se compor mornas de caráter 

mais político. Exemplo disso é o disco Música Caboverdiana – Protesto e Luta, de 

1969/1970, editado pelos serviços culturais do PAIGC (Partido Africano para a 

Independência da Guiné e Cabo Verde). No disco, foram contemplados temas 

tradicionais do mundo da morna, como a emigração e o amor à mãe, mas sempre 

permeados pelas questões políticas do momento. Foi uma experiência muito 

interessante e que reflete bem esse período histórico, mas o que nos interessa aqui 

particularmente é que esse tipo de morna nunca foi numericamente expressivo e seu 

impacto social também foi muito localizado. Já a coladeira, ela ganhou muita força 

nesse momento como discurso contestatório, contra o colonialismo. E foi 

progressivamente consolidando sua posição como o lugar da crítica. 

 

* * * 

 

 A cultura popular tem representado em muitos casos um locus de resistência, 

caracterizado, entre outras coisas, pela possibilidade de construção de uma história 

também popular, paralela à oficial – aliás, é o que veremos na análise textual das 

coladeiras. No estudo das mornas, porém, encontramos uma realidade bem distinta. 

Aqui a música popular caminha muito próximo às instituições ligadas ao regime 

colonial, detentoras do poder de selecionar e cristalizar a história oficial de Cabo Verde, 

com seus fatos e personagens ilustres. Nesse sentido, um tipo específico de mornas 

merece atenção. São as homenagens realizadas pelos compositores, destacando algumas 

figuras que, de alguma maneira, fizeram parte da realidade cabo-verdiana. A morna 

“Dr. Adriano” é um caso exemplar: 
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         Dr. Adriano             Dr. Adriano 
  
Crioula bem canta co gosto Crioula, venha cantar com gosto 
Canta sabe co sorriso na rosto Cante bonito, com sorriso no rosto. 
De bô peito de setim Do seu peito de cetim 
Tirâ voz más doce Tire a voz mais doce 
Pâ bô cantá ês Morna Para você cantar essa morna. 
Na bô boquinha di rosa Na sua boquinha de rosa 
Crioula mimosa Crioula mimosa 
Pô melodia sabinho Ponha uma melodia gostosa. 
Na voz de sôdáde Na voz da saudade 
Um belo moreninho Um belo moreninho 
Ternamente bô cantâ assim Cante assim, com ternura 
  
Seló, seló Senhor Dr. Adriano Senhor Dr. Adriano vem aí! 
Fidjo querido dês terra morena Filho querido dessa terra morena 
Coraçom nobre, rosto risonho De coração nobre, rosto risonho 
Príncipe encantado de nôs ilha di sonho Príncipe encantado da nossa ilha de sonho 
  
(B.Léza apud Monteiro, 1988: 107.) 
 

 O homem de “coração nobre” a que se refere a canção é o Dr. Adriano Duarte 

Silva, mindelense, nascido em 1898 e falecido em 1961. Na Ilha de São Vicente, 

exerceu advocacia, além de ser reitor e professor do então Liceu Infante D. Henrique. 

Ele foi ainda o primeiro deputado cabo-verdiano na Assembléia Nacional Portuguesa. 

Mas sua grande popularidade está relacionada ao fato de ter ficado conhecido como “o 

maior filantropo que a ilha de S. Vicente conheceu”. O próprio B.Léza, autor da morna 

acima, tinha grande respeito e gratidão por essa personalidade que o ajudou durante o 

período em que o músico esteve doente, sem condições financeiras para se sustentar. Dr. 

Adriano teria inclusive fornecido a casa onde B.Léza residia. Muitas pessoas ainda 

nutrem esses sentimentos pelo falecido deputado e encontram na morna uma fonte de 

recordação de experiências pessoais, quando foram ajudadas pelo filantropo. Destaco 

aqui as memórias de Américo, que relembra sua infância, quando enfrentava muitas 

dificuldades, mas sorri ao contar sobre as festas de natal que o Dr. Adriano organizava 

para as crianças carentes. O deputado enfeitava uma árvore no quintal de sua casa e 

enchia-a de brinquedos para dar às crianças. Américo recorda: “Era meu único 

brinquedo do ano.” E a idéia desse tipo de morna é justamente atuar como forma de 

homenagem coletiva às pessoas que marcaram de alguma maneira a vida dos ilhéus. 
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Como afirma ainda Américo, “O cabo-verdiano é assim: se alguém faz uma coisa boa, 

não é esquecido; fazem logo uma música para ele.” 

 Gostaria de ressaltar aqui a significativa coincidência entre as pessoas destacadas 

pelos músicos populares em suas canções e as homenagens prestadas pelas autoridades 

coloniais. O próprio Dr. Adriano Duarte Silva foi homenageado pela Câmara Municipal 

de São Vicente, logo após sua morte, com a construção de um busto na Pracinha do 

Liceu. No ano de 2000, a Câmara Municipal editou um calendário denominado “Figuras 

Mindelenses”, com homenagens aos filhos da Ilha de São Vicente, onde o Dr. Adriano 

novamente ganhou lugar de destaque. Outra personalidade que se enquadra nessa 

situação é o médico-cirurgião português Dr. José Baptista de Sousa. Em 1944 ele 

recebeu em sessão solene na Câmara Municipal de São Vicente o diploma de “Cidadão 

do Mindelo” e foi igualmente homenageado numa morna composta por Jorge Monteiro, 

intitulada “Inginher humano”. 

 Multiplicam-se os exemplos de mornas de homenagem, destacando inclusive 

figuras importantes do governo colonial. Até mesmo o presidente da Republica 

Portuguesa, General Francisco Higino Craveiro Lopes, foi homenageado com a morna 

“Contentamento” (João de Deus Lopes da Silva/Jorge Monteiro), por ocasião de sua 

visita a Cabo Verde, em 1955. O médico e coronel Alves Roçadas, que foi Governador 

de Cabo Verde, também foi contemplado com duas mornas em sua homenagem: 

“Esperança” (Juvenal Cabral/Jorge Monteiro) e “Nho Governador” (Jorge Barbosa), 

esta última transcrita a seguir. 

 

    Nho Governador        Senhor Governador 
  
Nhô Governador Senhor Governador 
Nho bem O senhor veio, 
Tchuva bem trás di nhô A chuva veio atrás do senhor. 
El caí ridjo na tchon Ela caiu forte no chão 
Nhô também nhô caí E o senhor também caiu 
Dentro di nôs coraçon. Dentro do nosso coração. 
  
Além di Governador Além de Governador, 
Nhô é dotor di Spital O senhor é doutor do Hospital 
Nhô bem curano ês noss mal Venha curar esse nosso mal 
Ca ê ca sô mal di morrê Não é só mal de morrer 
E mal também di stá bibo É mal também de estar vivo 
  
Nhô Governador Senhor Governador 
Ess nôss terra Essa nossa terra 
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E terra di marinheiro É terra de marinheiro 
Leme na mon ê pa nhô O leme na mão é para o senhor 
Pa nhô lebano certêro Para o senhor levar-nos certeiro 
Na rumo di salvamento No rumo do salvamento 
  
Deus dá nhô felicidade Deus lhe dê felicidade 
Hora a hora, dia a dia Hora a hora, dia a dia 
Ness cruzilhada dificil Nessa encruzilhada difícil 
Tudo bem, tudo alegria Todo o bem e toda a alegria 
Qui bem pâ nhô e pâ nôs. Que vêm para o senhor são para nós 
  
(Jorge Barbosa apud Rodrigues & Lobo, 1996: 124.) 
 

 O texto enfatiza um sentimento de profundo carinho dos cabo-verdianos em 

relação ao seu governador. Não destaca apenas sua condição como autoridade pública, 

mas vem novamente revelar uma valorização dos profissionais da saúde, os “doutores”. 

E é com plena confiança nesse homem que o compositor entrega em suas mãos o direito 

de governar (guiar com “leme na mão”) o povo cabo-verdiano, numa atitude de 

legitimação do seu poder. Ressalto ainda uma concepção muito particular de poder que 

é revelada na canção e que se aproxima bastante de uma característica dos estados 

tradicionais da África sub-saariana. Nesse tipo de organização política é comum a 

atribuição de uma natureza divina à realeza, de tal forma que o bem estar físico do rei 

está associado à prosperidade da nação e vice-versa (Kopytoff, 1987: 64). Algo desta 

concepção do poder parece se refletir na maneira como o autor da morna sugere uma 

relação mística entre o governante e a natureza (a chuva que o acompanha), além de 

afirmar que todo o bem e toda a alegria que alcancem o governador alcançarão 

igualmente o povo cabo-verdiano. Por fim, noto como temos aqui mais uma pista 

importante para começar a pensar por que a morna foi escolhida como um símbolo da 

nação cabo-verdiana. Ela enfatiza uma relação harmônica entre o povo e a elite, entre 

governante e governados, entre diversos projetos para a nação cabo-verdiana. 

 

* * * 

 

 Gostaria de indicar por último, encerrando o conjunto de temáticas abordadas 

nesse gênero musical, a existência de diversas canções que têm por objeto principal a 

própria morna. São canções que fazem referência a grandes músicos, como “Sôdadi di 

B.Léza” (Fernando Quejas), e que mencionam também antigas composições, como em 

“Nhâ confissão”, de Jorge Monteiro, onde o autor afirma: “Não tem ninguém que ame 
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São Vicente/ Mais do que eu/ Eu já o provei em ‘Fidjo Maguado’/ E na morna ‘São-

Cente’”.16 Esse artifício da intertextualidade combina-se ainda a uma ênfase na função 

metalingüística. As letras de canções como “Nós Morna” (Manuel D’Novas), 

“Mensagem Creoula” (Fernando Quejas), e “Ê Morna” (Dudu Araújo/Riko Dorileo) 

procuram definir e tecer comentários sobre o próprio gênero musical que serve de 

veículo para a transmissão dessas mensagens. O trecho de morna citado abaixo também 

exemplifica a particularidade desse tipo de comunicação verbal: 

 

               Torrão di meu                         Meu torrão 
         (Daniel Spencer Brito)               (Daniel Spencer Brito) 
  
(...) (...) 
Morna Morna 
Nhas raízes ta finkóde Minhas raízes estão fincadas 
Na bô seiva Na sua seiva 
N kria debóxe de ternura de bôs verses Eu cresci debaixo da ternura de seus versos 
N dormi embalóde Eu dormi embalado 
Na bô melodia Pela sua melodia 
  
Ku bô N ta falá ku tude munde Através de você eu falo com todo o mundo 
Sem bô mi ê um moribundu sem ar Sem você, sou um moribundo sem ar 
Bô ê mensagem Você é mensagem 
Pa tude kretxeu na terra longe Para todos os apaixonados na terra longe 
Bô ê linguagem Você é a linguagem 
Pa tude kriston cabeverdeanu Para todo ser cabo-verdiano 
 

Nessa canção, cujo texto apresenta o gênero morna como o próprio receptor da 

mensagem, o autor ressalta a importância desse estilo musical ao longo de sua vida – 

como canção de ninar, como canal de comunicação e mesmo como elemento 

fundamental na formação de sua identidade, suas “raízes”. O autor define para os 

ouvintes o(s) sentido(s) desse gênero musical. E ao destacar sua função como forma de 

colocar em contato os cabo-verdianos dispersos pelo mundo, ele retoma a importância 

da morna no contexto emigratório, ao qual, como vimos, ela está estreitamente 

vinculada. 

                                                 
16 No original: “Ca tem alguem q’tamâ São-Cente/ Más de que mim/ Mim djâ-me prová’l na Fidjo 
Maguado/ Morna São-Cente” (Monteiro, 1987b: 41). 
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As coladeiras e o lugar da crítica 

 

Passo agora à análise das letras das coladeiras. Conforme indicado, esse gênero 

musical e as temáticas que aborda formam um par de oposição com as mornas, em um 

contraste evidente na maneira de discutir algumas questões centrais da vida cabo-

verdiana. Assim como nas mornas, aqui também a emigração é um tema recorrente. 

Noto que no momento em que a coladeira ganhava espaço (entre as décadas de 1950 e 

1970), os cabo-verdianos vivenciavam um fluxo emigratório de proporções jamais 

enfrentadas por essa população. Muitos músicos, inclusive, tornaram-se eles próprios 

emigrantes, compondo suas canções a partir do ponto de vista daquele que deixou o 

arquipélago. Outra questão que merece consideração é que o avanço da coladeira 

coincide com a luta de independência das colônias portuguesas em África. Esse novo 

momento político se reflete diretamente nas coladeiras, que ganham letras carregadas 

de criticismo, tanto no que se refere à situação social de Cabo Verde, quanto a vários 

aspectos do comportamento dos cabo-verdianos. A coladeira torna-se o lugar da crítica 

por excelência. 

Com esse perfil, a coladeira traz uma revolução no discurso musical sobre a 

emigração. Enquanto as mornas construíam a emigração como um mundo de aventura e 

delícias a serem desfrutadas e choravam as dores dos amantes, mães e filhos separados 

pela distância do oceano, as coladeiras passam a enfocar as dificuldades enfrentadas 

pelo emigrante no seu cotidiano no exterior. Abordam o choque cultural vivenciado 

pelos emigrantes nos países de acolhimento; comentam sobre as condições de vida no 

exterior e a dureza do trabalho; tratam dos problemas no relacionamento com a 

população nativa e com os próprios cabo-verdianos nas comunidades da diáspora; e, 

principalmente, falam das desilusões do cabo-verdiano que não consegue lá fora tudo 

aquilo com que sonhou. A coladeira a seguir remete a este último ponto: 

 

  Bran Bran d’Imigraçon     Confusão de emigração 
       (Pedro Rodrigues)          (Pedro Rodrigues) 
  
Es bran bran di imigrason Essa confusão de emigração 
Dja da-me kabu di nha bida Já acabou com a minha vida 
N kóri mundo ku iluzon Eu corri o mundo com ilusão 
N inkontra diziluzon E só encontrei desilusão 
Ma na fundo ê kel mê Mas no fundo é aquilo mesmo 
Nha distino ka muda Meu destino não mudou 
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Nhôs dixa-me ku nha funko Vocês me deixem com o meu funco [tipo 
de habitação rudimentar] 

Nha miséria tambê Com minha miséria também 
Nha grogo pan bebe Com meu grogo [aguardente] para beber 
Nha kankan pan txera Com meu rapé para eu cheirar 

 

A emigração deixa de ser a solução para se tornar o problema. A “terra longe” não é 

mais um paraíso e, sim, um mundo confuso, repleto de desilusões. A tão esperada 

mudança não aconteceu e o sujeito da canção prefere abandonar seus sonhos e voltar ao 

seu mundo cabo-verdiano. Prefere a vida difícil, de “miséria”, mas com atributos que ao 

menos o fazem sentir em casa: o velho funco, o grogo e o rapé. 

 Nas coladeiras, os problemas enfrentados pelo emigrante não se concentram 

mais nos seus sentimentos (na dor da saudade), estando agora relacionados a situações 

do cotidiano nessa nova vida. 

 

       Vida dur’ ê ná Merca         Vida dura é na América 
        (Frank Cavaquinho)              (Frank Cavaquinho) 
  
Vida dure ê na Merca ke tem Vida dura é na América que tem 
Ma tambê gente ta ganhá bem Mas também as pessoas ganham bem 
Tem trabói pa tude kem ke parsê Tem trabalho para todos que aparecerem 
Ka ganhá dólar ê sô kem ka krê Não ganha dólares só quem não quiser 
Gastá-l tambê nem ka mestê dizê Gastá-los também, nem precisa dizer 
Ke vaidade mora li tambê Que a vaidade mora ali também 
  
De óne a óne gente oiá um amdjer De ano a ano, olha-se uma mulher 
Ta pasá na rua ta dá-me um raiva passando na rua e me dando raiva 
Tempe ka tem nem pa dá dôs dêde Não há tempo nem para dar dois dedos 

     [de conversa 
Ke tude óra ta tem ki fazê Que a toda hora tem o que fazer 
Nem ke ês krê ma ês ka podê Nem que elas queiram elas podem 
Ke everyday tude gente ê busy Que everyday todo mundo é busy 

 

A música revela uma proximidade muito maior com a realidade vivida pelo emigrante 

cabo-verdiano. Novamente, a “terra longe” deixa de ser o paraíso para se tornar um 

lugar onde a vida não é nada fácil. O autor reconhece as vantagens da vida nos Estados 

Unidos: não falta trabalho para aquele que queira e os salários são compensadores. Mas 

o sujeito da canção revela um grande estranhamento em relação ao seu novo cotidiano. 

O consumismo em excesso surpreende e põe em risco o dinheiro acumulado. A ausência 

de tempo livre para sociabilidade também frustra o emigrante e ele rápido aprende que 

tem que viver sob nova lógica, onde tempo é dinheiro. 
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Muitas coladeiras foram compostas por emigrantes e são diretamente voltadas 

para o público cabo-verdiano que vive na diáspora. Foi com esse intuito que Manuel 

D’Novas (ele próprio emigrante na Holanda) compôs a canção seguinte: 

 

        Holanda ê d’Holandês       A Holanda é dos holandeses 
            (Manuel D’Novas)                (Manuel D’Novas) 
  
Amdjor bô txá de falá snêra É melhor você deixar de falar asneira 
Holanda ê ka de bósa A Holanda não é sua 
Holanda ê de Juliana A Holanda é de Juliana 
Holanda ê de Holandês A Holanda é dos holandeses 
E bô ê kabeverdian E você é cabo-verdiano 
Ka bô txá nada konfundibe Não deixe nada o confundir 
Kordá, bô spiá Acorde, olhe bem 
Kemá ês podê petóbe pa bem nadóde Que eles podem colocá-lo para vir a nado 
E txegá ke lime na dente E chegar com limo nos dentes 
  
Bebê bô pils Beba sua cerveja pilsen 
Bafá-l ê ke txorresgue O tira gosto deve ser torresmo 
Sempre ta lembrá kemá kriol bô ê Sempre lembrando que você é crioulo 
Bazá bô pófe sempre na respeite Fume sua maconha sempre com respeito 
“Téka dizi” na Roterdam Take it easy em Roterdam 
Pamó mundo tem mute volta Porque o mundo dá muitas voltas 
E nunka nô sabê E nós nunca sabemos 
Futuro de kriol ê um bokóde komplikóde Porque o futuro do crioulo é um bocado 

     [complicado 
  
E kriol já ta kansóde E os crioulos já estão cansados 
De güentá balonse De agüentar o balanço 
Dêss pove descomandóde Desse povo desgovernado 
Manhã ka bô dizê ke N ka vizóbe Amanhã não diga que eu não o avisei 
Konde bô parsê ke roska montóde Quando você aparecer desequilibrado 
Ta katá grogue, ta pedi lifitim Catando grogue [aguardente], pedindo 

     [pontas de cigarro 
Ta dá pa dôde na macaquice Parecendo doido 

 

A música é uma crítica ao comportamento adotado por alguns cabo-verdianos residentes 

na Holanda e serve como alerta para as conseqüências desse tipo de atitude. Manuel 

D’Novas, que compôs inúmeras coladeiras e até mesmo algumas mornas abordando o 

contexto migratório,17 vem aqui chamar a atenção dos emigrantes cabo-verdianos para o 

fato de que eles jamais podem se esquecer de que são, acima de tudo, “crioulos” (isto é, 

nativos de Cabo Verde). Eles estão na Holanda, mas não pertencem a ela, podem a 
                                                 
17 Destaco aqui as mornas “Lamento d’um emigrante” e “Stranger ê um ilusão”, ambas de autoria de 
Manuel D’Novas. Essas músicas apresentam também um olhar crítico sobre a emigração, o que, como 
vimos, não costuma ser muito comum no domínio da morna. 
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qualquer momento precisar ir embora; seu verdadeiro lugar é Cabo Verde. Por isso, 

devem manter sempre alguns de seus antigos costumes, como o torresmo de tira-gosto, 

mesmo que acompanhado pela cerveja holandesa. Essa música é, em um formato bem 

distinto das mornas de exaltação de Cabo Verde, uma retomada do discurso de 

construção da nação cabo-verdiana, agora enfatizando o fato de que ela deve se manter 

viva também na diáspora. Noto ainda o curioso detalhe de que as duas últimas 

coladeiras citadas incluem nos seus textos algumas palavras estrangeiras, aproximando-

se bem da experiência multilíngüe do cabo-verdiano nesse contexto migratório. 

 

* * * 

 

Assim como a emigração é abordada nas coladeiras de forma muito distinta do 

tratamento que esse tema recebe nas mornas, também a mulher vai se tornar objeto de 

construções bem divergentes. Os dois gêneros musicais apresentam-se como discursos 

eminentemente masculinos, elaborados quase que exclusivamente por homens 

compositores, e têm como um de seus principais focos de atenção as mulheres. Porém, 

enquanto nas mornas as mulheres (seja a mãe, a kretxeu ou mesmo a “crioula”) são 

vistas com amor, carinho e pureza, passando mesmo por um processo de sacralização, 

nas coladeiras elas são objeto de críticas mordazes. São descritas como falsas, fúteis e 

perigosas, e seu comportamento é duramente censurado.18 

 

 

                  Stanhadinha                      Atrevidinha 
  
O’mnina, bô tem um carinha stanhadinha Oh, menina, você tem cara de atrevidinha 
Bô ta tcheu d’vaidade ma fantasia Você está cheia de vaidade e de fantasia 
Ca bô fazê êss colidade di porcaria Não faça esse tipo de porcaria 
Pamô ês pôbe nome dum cabrinha Porque eles vão chamá-la de cabrinha 
  
Bô tem mania de ser alguem Você tem mania de querer ser alguém 
Ca bô tchá nada inganóbe Não se deixe enganar 
Bô ca sabê fazê dribling Você não sabe driblar 
Bô tem mania di dançá swing Você tem mania de dançar swing [você 

     não pára, corre de um canto a outro] 
  

                                                 
18 Ressalto aqui o caso singular das mornas típicas da Ilha da Boavista, que, apesar de manterem as 
características musicológicas desse gênero, têm outra abordagem temática, que se aproxima das 
coladeiras e de suas críticas acirradas ao comportamento feminino (ver, por exemplo, “Voluntárias 
Trampolineiras”, de Sidónio Morais, e “Rabilóna”, de autor desconhecido). 
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M fazêbe êss coladera dêss manera Eu lhe fiz essa coladeira dessa maneira 
Pá bô t’má um c’zinha di vergonha Para você tomar um pouquinho de vergonha 
Deus tá companhóbe na bô carrera Deus a acompanhe na sua vida 
Pamó bô cá ê di brincadera. Porque você não é de brincadeira. 
  
(Frank Cavaquinho apud Rodrigues,1992a: 35.) 

 

É muito forte o contraste entre a mulher com “carinha de santa”, descrita nas 

mornas, e a imagem retratada acima, da menina com “cara de atrevidinha”. Na canção 

citada só são ressaltados os seus defeitos, nomeadamente a vaidade e a ambição. Noto, 

contudo, que mesmo com esse contraste patente, com essas duas elaborações opostas 

sobre a mulher, os dois discursos fazem parte de um mesmo sistema, assim como as 

próprias mornas e coladeiras conformam um mesmo campo simbólico. Isso é 

especialmente evidente quando lembramos que boa parte dessas músicas tão divergentes 

são feitas pelos mesmos compositores (ver, por exemplo, a produção musical de Manuel 

D’Novas, com algumas de suas canções citadas neste trabalho). 

Outra característica desse tipo de coladeira é que elas seguem, em sua forma, 

um padrão, onde a crítica é sempre seguida de um conselho. Na canção acima, por 

exemplo, o autor faz acusações sobre a menina atrevidinha, mas logo muda o tom de 

seus comentários, que parecem mais um conselho para que ela não insista nesses erros. 

Ainda no seu processo de convencimento, o autor aponta as possíveis conseqüências 

desse tipo de comportamento (no caso acima, a atribuição de nomes pejorativos). A 

própria intenção da coladeira, descrita de forma clara no texto, é servir como um alerta. 

Ela tem, acima de tudo, um viés moralista, em apoio à ideologia patriarcal. A coladeira 

abaixo é outro caso exemplar desse gênero musical: 

 

 

     Menininha d’Monte Socego        Menininhas do Monte Sossego 
  
Menininha de Monte Socego As menininhas do Monte Sossego 
Ês ca tem vot’ ês ca tem fama. Elas não têm valor, não têm boa fama 
Cosa qu’ês sabê ê criticá A única coisa que sabem fazer é criticar 
Na camin de Plurim d’pexe e Vascona Quando vão para o mercado de peixe e para a 

     Vascona [fonte para apanha de água] 
  
Ês ê perigosinha de boquinha Elas são fofoqueiras 
Quás ê sês dom natural Parece que esse é o seu dom natural 
Ês ê fraquinha de boquinha Elas são faladeiras 
Talvez ê sês merecimento Talvez seja esse o seu destino 
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Sis vida ê scutí riola A vida delas é fazer intrigas 
Ês ca tem más nada qu’ fazê Elas não têm mais nada para fazer 
Si um dia ês caí na loce Se um dia elas caírem no laço 
Ês ta ba dritim pa gaiola. Elas irão direto para a cadeia. 
  
(Frank Cavaquinho apud Rodrigues, 1992a: 43.) 

 

Observo novamente a estrutura do texto, onde se incluem uma grande crítica e 

um alerta. O defeito apontado aqui é a fofoca. As meninas que são objeto da canção são 

descritas como faladeiras, que gostam de fazer intrigas. Já ao fim da música, é dado o 

aviso: a cadeia é o resultado extremo da persistência nesse tipo de comportamento. 

A coladeira citada apresenta uma característica particular: ela identifica as 

mulheres que são alvo das críticas e as situações a que se refere. Não se trata de 

qualquer mulher. São as meninas do bairro Monte Sossego, em sua lida a caminho do 

mercado de peixe e na apanha da água. Na verdade, é comum que as mornas e as 

coladeiras sejam compostas a partir de situações reais, vividas ou observadas pelo 

compositor. Isso é inclusive valorizado nas músicas, tomado como um atributo muito 

positivo. Mas ressalto aqui que essa identificação relativamente precisa do grupo 

criticado gerou, é claro, reação por parte das moças citadas, que durante muito tempo 

(na década de 1950) estiveram de relações cortadas com o compositor Frank 

Cavaquinho (Rodrigues, 1992a: 43). E esse tipo de indignação das mulheres frente às 

coladeiras é comum até hoje. As músicas provocam comentários como: “É sempre 

assim. Os homens são uns santos. Agora, as mulheres, se fazem uma coisinha, todo 

mundo fala. El ta kai na bike, como dizem.”19 O incômodo gerado pelas músicas revela, 

de fato, que as mesmas exerceram e ainda exercem considerável poder no controle do 

comportamento feminino, vigiando, criticando, colocando limites e apontando o 

caminho a ser seguido. Reforço novamente a importância desse viés moralista das 

coladeiras. 

Outra música que teve grande impacto entre os mindelense é a que se segue: 

 

                  Vrá tchife                  Virar corno 
          (Manuel D’Novas)             (Manuel D’Novas) 
  
Ô pove, N tava na strangêr Oh povo, eu estava no estrangeiro 
Nha sôdade fazê-me bem spiá nha amdjer Minha saudade me fez vir olhar minha 

     [mulher 

                                                 
19 A expressão crioula citada, traduzida para o português, é algo como “Ela cai na boca do povo”. 
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Chei di ligria el recebê-me Cheia de alegria ela me recebeu 
Ma N ta jurá, koraçãu doê-me E eu juro, meu coração doeu 
Konde el bejá-me, Quando ela me beijou, 
Mi tude inocente Eu estava inocente 
Kemá el kemê korrente Sem saber que ela tinha feito sexo com 

     [outra pessoa 
N bem Sansente Eu vim para São Vicente 
N bem spiá nha gente Eu vim encontrar minha gente 
Má mi N ka bem pa bem vrá txife Mas eu não vim para virar corno 
Sê vísio pertá-l pel kemê korrente Seu vício a obrigou a fazer sexo 
Má mi N ka bem pa bem vrá txife Mas eu não vim para virar corno 
Bandida, ka tive pasiênsia Bandida, não teve paciência 
Ês kôsa ê um tendensa Essa coisa é uma tendência 
Ke ta na holandeza Que está nas “holandesas” [esposas dos 

que emigraram para a Holanda] 
Nês tirrinha Nessa terrinha 

 

A maior polêmica gerada pela canção refere-se à sua veracidade. Com o costume de se 

compor coladeiras relacionadas a fatos reais e sabendo-se que Manuel D’Novas esteve 

de fato emigrado na Holanda, as pessoas se perguntam até hoje se essa antiga coladeira 

(provavelmente composta na década de 1970) teve como inspiração uma passagem da 

vida pessoal do compositor. Mas o que há mesmo de especial sobre essa música é a 

forma como ela lida com um fato muito importante da realidade cabo-verdiana: as 

relações conjugais afetadas pela emigração. A canção acima indica uma retomada do 

olhar crítico sobre o fenômeno emigratório. Nessa abordagem, o regresso não é visto 

como um momento triunfal e, sim, marcado fortemente pela desilusão. Das grandes 

histórias de amantes que sofrem na distância, tema muito desenvolvido nas mornas, 

passamos aos conflitos conjugais causados pelos percalços da emigração. A música é 

um retrato da revolta do emigrante que descobre a traição de sua esposa, que não soube 

esperar por ele. 

Na canção, a traição da “holandeza” chega a ser generalizada como uma 

“tendência” que o autor observa na sua terra. Essa maneira como o compositor aborda a 

postura da mulher de emigrante é muito significativa. Em outro estudo sobre 

organização familiar na Ilha de Santiago (Dias, 2000), pude observar como a espera 

pelo marido emigrante constitui um valor fundamental na vida de muitas mulheres 

santiaguenses. Se o regresso do emigrante é ele próprio um valor, que faz parte das 

expectativas tanto de quem emigra como de quem o aguarda em Cabo Verde, a espera 

das esposas está intrinsecamente relacionada a isso. Não se trata apenas de uma forma 

de controle social. As mulheres constroem toda a sua honra e dignidade em torno dessa 
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prática (ibid: 125-129). São comuns os casos de mulheres que esperam durante muitos 

anos pelo retorno do seu marido, mantendo-se fiéis. Cito aqui o caso de uma senhora 

que esperava por seu marido emigrante há 25 anos, apesar de ele nunca lhe ter escrito 

sequer uma carta. Mas isso não era motivo para pesar. Com essa prática, tais senhoras se 

engrandecem no orgulho de ter-se mantido fiel e no prestígio a elas atribuído pelo 

restante da sociedade. A espera é um valor que orienta toda a vida dessas mulheres. 

O discurso da coladeira citada mostra também, de certa forma, um olhar crítico 

em relação ao comportamento infiel da mulher de emigrante. Mas enquanto a espera é 

amplamente enfatizada no contexto de Santiago, a cultura popular sanvicentina elabora 

um discurso que incide com maior freqüência sobre os casos em que a espera não 

acontece (independentemente da freqüência de traições conjugais em ambos os 

contextos). A colocação dessa questão para meus informantes mindelenses suscitou 

imediatamente construções sobre as divergências entre os nativos de ambas as ilhas. 

Para os naturais de São Vicente, a ênfase na espera pelo marido emigrante é um reflexo 

do modo de vida em Santiago, muito mais “fechado” e caracterizado por uma forte 

religiosidade. Os informantes lembraram também que, na Ilha do Fogo, a traição é 

tratada com rigor ainda maior, levando muitas vezes ao suicídio do marido traído. Já os 

sanvicentinos seriam caracterizados por um jeito mais leve de viver, mais “suave”: 

“Aqui é tudo muito diferente. É a baía do Porto Grande!”. O argumento caminha no 

sentido de que o porto sempre permitiu que os sanvicentinos estivessem “abertos a 

tudo”, a todo tipo de novidade, a todo tipo de comportamento. Esse tipo de construção é 

fundamental para se pensar o contraste (e mesmo o conflito) vivenciado pelas 

populações de Santiago e São Vicente. Mas não podemos nos esquecer aqui que, apesar 

da irreverência e do humor que dão o tom das coladeiras, elas também atuam como 

importante forma de controle social. 

O humor é ingrediente muito importante dessa e de outras coladeiras. 

Freqüentemente essas músicas geram risos quando são executadas, o que particulariza 

esse estilo de comunicação verbal. A literatura escrita em Cabo Verde não tem 

tradicionalmente reservado muito espaço ao humor. Com a exceção do escritor 

Germano Almeida, os grandes nomes da literatura cabo-verdiana têm considerado essa 

forma de arte “um assunto muito sério”. Também a morna carrega em suas letras um 

outro tom, “sentimental”, mais voltado para despertar as lágrimas, como voltaremos a 

ver no capítulo VII. Já as coladeiras, apesar do seu marcante criticismo, estão 

totalmente abertas ao riso. É curioso como uma estória (supostamente real) em que o 
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homem passa por uma situação humilhante de traição não seja contada com pesar, mas 

sim, narrada com escárnio e recebida como piada. Reflito aqui se essa forma de tratar 

tais assuntos na música não interfere na maneira como as pessoas lidam com fatos desse 

tipo no seu dia-a-dia. Acredito tratar-se de uma via de mão dupla. O compositor aborda 

tais assuntos de maneira cômica, satírica, porque há abertura para isso na sociedade 

cabo-verdiana (ou mindelense, mais precisamente). Mas, agindo assim, ele também 

induz um certo tipo de reação nas experiências vividas posteriormente pelos 

consumidores dessa produção musical. 

 

* * * 

 

As críticas das coladeiras não incidem apenas sobre tipos específicos de 

comportamento social. Há também canções de teor político, que ganharam grande 

destaque no período da independência nacional. Exemplo disso é a canção “Nhô 

Keitóne”. Marcelo Caetano, que substituiu Salazar no governo de Portugal em 1968, 

decidiu fazer uma viagem até as colônias, na tentativa de conquistar a simpatia desses 

povos. A música de Manuel Faustino revela, porém, que sua recepção em Cabo Verde 

não foi tão positiva: 

 

             Nhô Keitóne             Senhor Caetano 
  
Nhô Keitóne O Sr. [Marcelo] Caetano 
Somá tâ bem Apareceu caminhando 
K’dente kaskóde Com os dentes à mostra 
Ta cená gente A acenar para nós 
Ele krê bem convencê pôvo Ele quer vir convencer o povo 
K’fôme dêsse vez já bem cabá Que a fome desta vez vai acabar 
  
Desde tempo d’kanikinha Desde o tempo da miséria 
Nô tâ fórte d’ses kantiga Estamos fartos das suas cantigas 
Tchêu gente já morrê Muita gente já morreu 
Ôtes saí, bá pâ S. Tomé Outros saíram, foram para S. Tomé 
E kês qu’fca li E os que cá ficaram 
Tita morrê impê Estão a morrer em pé 
  
Móda nhô Djunga flá Como dizia o Sr. Djunga 
P’um môn de midje tem cem prú Para uma mão de milho há cem perus 
  
Nhô Keitóne Sr. Caetano 
Bocê bá dali Vá-se embora daqui 
Bocê levá tudo E leve-os a todos 
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Pamóde k’es ki fiká li Porque aqueles que ficarem 
Nô tâ mandás pâ 1888. Vamos enviá-los para o cemitério. 
  
(Manuel Faustino apud Música de Intervenção Cabo-verdiana. Amadora: Sons 
D’África. CD – 00280.2. [1999?].) 

 

Mais uma vez, é evidente o contraste com as mornas, onde as autoridades 

coloniais eram homenageadas pelos compositores em suas passagens pelo arquipélago. 

Na coladeira de Manuel Faustino, são expostas de forma direta as críticas ao flagelo da 

fome, à miséria do povo e ao fenômeno da emigração forçada para São Tomé. E em vez 

de atribuir essa dura realidade ao destino do povo cabo-verdiano, o autor critica a 

ausência de políticas governamentais para solucionar esses problemas. Há também na 

canção um grito de emancipação, exigindo a partida das autoridades coloniais. Em 

suma, ela reflete o clima das vésperas da independência nacional. 

Por fim, gostaria de destacar que as coladeiras têm funcionado como 

verdadeiras crônicas do cotidiano mindelense, registrando e comentando pequenos 

eventos que despertaram a atenção dos compositores. São narrativas permeadas por 

muito humor, característica marcante desse gênero musical. Destaco aqui a música 

“Cmê Catchôr”, de Manuel D’Novas, que narra um incêndio ocorrido nos anos 1980, na 

região da Ilha da Madeira, localizada no Mindelo: 

 

 

            Cmê Catchôr               Comer Cachorro 
        (Manuel D’Novas)               (Manuel D’Novas) 
  
Gosturdia lá na ilha di madêra Há poucos dias, lá na Ilha da Madeira 
Grande abóle Um grande abalo 
Lume insendiá Pegou fogo 
Lá num kazinha Lá numa casinha 
Konfuzão sem brinkadêra Era confusão sem brincadeira 
Pove ta korrê, ô Kemád Chiquinha! O povo correndo, oh Comadre Chiquinha! 
Tude ta gritá, tude trapaióde Todos gritando, todos atrapalhados 
Trubulóde na devéra Atribulados de verdade 
  
Tude gente kel óra era bombêr Todo mundo naquela hora era bombeiro 
Ta pagá lume pa ka lará Apagando o fogo para ele não alastrar 
Ma na mei di kel dezuspêro No meio daquele desespero 
Parsê uns larópe Apareceram uns larápios 
Ta fazê panha  Fingindo que ajudavam 
Ês levá galinha asóde Eles levaram galinha assada 
Ês panhá kabrite txumeskóde Eles apanharam cabrito chamuscado 
Ês finká pikenike na rebêra Eles fizeram um piquenique na ribeira 
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Ói Kompáde Pêde de Tiche Oi, Compadre Pedro de Tiche! 
Em ves de kabrite Em vez de cabrito 
Ês kemê katxôrre Eles comeram cachorro 

 

Coladeiras como essa têm se apresentado como um meio muito eficiente de 

registro do passado, destacando eventos significativos para a população local e 

preservando-os na memória coletiva. Diferente do que se passa com as mornas de 

homenagem, os eventos e personalidades descritos nesse tipo de coladeira quase nunca 

merecem lugar na história oficial perpetuada pelas instituições ligadas ao poder. Mas a 

cultura popular revela aqui todo o seu potencial na construção de uma espécie de 

história não-oficial de Cabo Verde, caracterizada por um olhar original sobre o passado 

dessa sociedade. 
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  Capítulo III 

 

A ORIGEM DA MORNA E A ORIGINALIDADE CABO-VERDIANA 

 

 

 

 Durante a década de 1930, teve início em Cabo Verde o que viria a ser o mais 

importante movimento literário do arquipélago. Reunidos em torno da revista 

Claridade, alguns intelectuais direcionaram sua atenção, sobretudo, para o processo de 

formação social das ilhas, para os problemas e a vida do povo de Cabo Verde, suas 

tradições, seus costumes, suas dificuldades. E na construção do olhar sobre a realidade 

local, foi significativa a influência do modernismo brasileiro. Nomes como José Lins do 

Rego e Manuel Bandeira inspiraram a nova produção literária que influenciaria, em 

grande medida, os debates sobre a identidade cabo-verdiana nas décadas que se 

seguiram, até os dias de hoje. Mas no fervor intelectual gerado entre os claridosos 

destacava-se um nome: Gilberto Freyre. Casa Grande & Senzala provocou entre esses 

intelectuais o que Baltasar Lopes, um dos fundadores da Claridade, chamou de “a 

revelação”. Sentindo-se identificados com a realidade brasileira ali descrita, 

perceberam-se como parte do que veio a ser chamado “mundo luso-tropical”. Mais 

ainda, enxergaram no arquipélago o exemplo paradigmático das concepções freyreanas 

e ansiaram intensamente a ida de Gilberto Freyre às ilhas a fim de confirmar essas 

idéias e alcançar, através do olhar do “especialista”, uma compreensão mais 

aprofundada de Cabo Verde.20 

 Em 1951, a tão esperada viagem aconteceu. Passando primeiro por Portugal, 

Gilberto Freyre seguiu depois para várias colônias portuguesas, na África e na Ásia, 

tendo suas descobertas narradas no livro Aventura e Rotina. Antes mesmo de chegar a 

Cabo Verde, foi sendo orientado pelo amigo José Osório de Oliveira sobre o que 

observar no arquipélago. E o português, que tinha Cabo Verde como “a menina dos seus 

olhos”, falou a Gilberto Freyre sobre a morna (Freyre, 2001 [1953]: 46). 

 O acontecimento, porém, tomou rumo inesperado. Gilberto Freyre passou pelas 

ilhas de Santiago, São Vicente e Sal e emitiu opiniões que desagradaram – e muito – 

                                                 
20 Para uma discussão sobre a recepção, entre os intelectuais cabo-verdianos, da teoria da miscigenação 
elaborada por Gilberto Freyre, ver Anjos, 1998, e Silvestre, 2002. 
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aqueles que tão ansiosamente o esperavam. Começou marcando grande diferença entre 

o arquipélago e o Brasil. Afirmou que, ao contrário do que acontece no nosso país, em 

Cabo Verde a grande massa populacional é de origem africana. O cabo-verdiano é, nas 

suas palavras, um “mestiço mais africano que português” (ibid: 267). E, 

fundamentando-se especialmente na existência da língua crioula, declarou: 

 

Confesso que minha mais forte impressão em São Tiago é a de estar numa 
espécie de Martinica que em vez de afro-francesa fosse afro-portuguesa; ou 
numa Trinidad que em vez de afro-inglesa fosse afro-lusitana: ilhas em que as 
populações fossem predominantemente africanas na cor, no aspecto e nos 
costumes, com salpicos, apenas, de influência européia, sobre essa 
predominância étnica e social. (ibid: 266) 

 

Contribuindo ainda mais para a perplexidade de seus anfitriões, na passagem por São 

Vicente voltou a afirmar a predominância do africano sobre o europeu, como nas 

pequenas Antilhas, e muito mais do que nas áreas mais negróides do Brasil (ibid: 270). 

 Gilberto Freyre também incomodou os claridosos ao negar a existência de uma 

arte popular que seja própria do cabo-verdiano, abrindo uma única exceção para a 

música – mais precisamente, para a morna. Sobre ela, disse apenas que chegou a dançá-

la como samba, em Santiago, e que um compositor em São Vicente ofereceu-lhe uma 

morna dedicada ao Brasil. E concluiu descrevendo-a como “uma música lânguida e com 

alguma coisa de banzo. Banzeira, nostálgica, tristonha.” (ibid: 279) 

 Tais declarações caíram como uma bomba sobre os intelectuais cabo-verdianos 

que começavam a delinear as particularidades do povo de Cabo Verde dentro do mundo 

luso-tropical. Conforme afirmou o já citado claridoso Baltasar Lopes (1956: 11), “o 

Messias desiludiu-nos.” E foram várias as produções originadas em resposta a Gilberto 

Freyre. O próprio Baltasar Lopes escreveu uma série de textos lidos na Rádio 

Barlavento de Cabo Verde e posteriormente publicados com o título Cabo Verde visto 

por Gilberto Freyre (1956), onde perguntava: “Pela cabeça de quem, medianamente 

informado das coisas de Cabo Verde, é que passa que o caboverdiano é mais africano do 

que português?” (ibid: 14). Outra obra a ser destacada no conjunto dessas respostas a 

Freyre é o livro de Manuel Ferreira, A Aventura Crioula (1985 [1967]). Respondendo 

em particular à crítica freyreana que apontava para “a pobreza do regionalismo cabo-

verdiano”, Manuel Ferreira procurou demonstrar, ao longo do livro, como se formou no 

arquipélago “um grupo étnico de características específicas”. Tanto no caso de Baltasar 
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Lopes quanto no de Manuel Ferreira, a polêmica visita de Gilberto Freyre atuou como 

um elemento catalisador de importantes discussões sobre a “cultura” cabo-verdiana. 

 Curiosamente, dentre as tantas declarações bombásticas de Gilberto Freyre, 

houve um ponto em particular que passou a ser especialmente discutido por autores 

cabo-verdianos e portugueses: a idéia de que a morna teria sua origem traçada a partir 

das Antilhas, o que, aliás, Gilberto Freyre não afirma em nenhum lugar do livro 

Aventura e Rotina. Mas o que nos interessa particularmente é que essa idéia ganhou 

vida e se tornou o foco de diversas controvérsias. Um dos principais exemplos disso é o 

já citado trabalho de Manuel Ferreira, A Aventura Crioula, onde há todo um capítulo 

reservado a essa discussão. O autor elabora o argumento de que a morna, longe de ser 

um produto importado das Antilhas, é uma criação original do cabo-verdiano. Mas ao 

mesmo tempo, remetendo-se indiretamente à afirmação de Freyre de que o cabo-

verdiano seria mais africano que português, Manuel Ferreira vem ressaltar a importância 

da presença européia na origem e desenvolvimento da morna, cuja proximidade com o 

mundo africano seria muito pouco significativa. 

 O curioso episódio narrado acima é capaz de revelar como a discussão sobre a 

origem da morna ultrapassa em muito os limites de uma preocupação específica com 

este gênero musical. As tentativas de traçar a origem da morna aparecem aqui dentro de 

um debate muito mais amplo, que envolve várias questões como a procura das raízes de 

Cabo Verde, a intensidade da participação de cada uma das matrizes que contribuíram 

no processo de formação cultural das ilhas, a possibilidade de ter-se formado aí uma 

cultura original e, nesse caso, quais as características que particularizam a cultura cabo-

verdiana. 

Outro aspecto fundamental da discussão sobre a origem da morna é que ela 

percorre diferentes momentos da história de Cabo Verde e envolve membros de 

diferentes setores da população cabo-verdiana. Grande parte da literatura produzida 

sobre este tema foi inspirada pelas questões elaboradas pelo movimento Claridade, 

brevemente descrito acima. Mas mesmo antes da Claridade, essa já era uma questão 

relevante e, a partir de então, nunca deixou de ocupar um lugar central nos debates 

realizados entre os intelectuais cabo-verdianos. Ainda, ultrapassando a esfera da 

intelectualidade, a pergunta “qual a origem da morna?” circula entre o cabo-verdiano 

comum, que procura igualmente formular respostas a ela. Portanto, trata-se de um 

debate extremamente amplo, que toma direções diversas, conforme os interesses de 

cada grupo, em cada momento específico da história de Cabo Verde. 
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Desde já adianto que não pretendo aqui discutir qual das diversas hipóteses 

elaboradas para responder ao dilema sobre a origem da morna aproxima-se mais da 

verdadeira trajetória percorrida por essa manifestação da cultura popular cabo-verdiana. 

Muito antes, procurarei demonstrar como as diferentes versões sobre a origem da morna 

são todas elas portadoras de uma verdade, visto que apresentam uma riqueza simbólica 

capaz de revelar diversas construções, não apenas sobre esse gênero musical, mas sobre 

a própria cultura cabo-verdiana. 

 

De ilha a ilha, o percurso da morna 

 

 A primeira referência escrita à origem da morna foi feita, não por acaso, por 

Eugénio Tavares, um dos principais compositores de mornas de Cabo Verde. Além de 

ser um brilhante compositor, Eugénio Tavares foi um personagem muito especial na 

história desse gênero musical. Enquanto a grande maioria dos mornistas pertencia às 

classes populares, Eugénio integrava a intelectualidade local com grande destaque. Era, 

simultaneamente, poeta erudito e compositor de mornas. Ao mesmo tempo em que é 

hoje aclamado por ter sido um dos primeiros a produzir poemas escritos em crioulo, 

também tem sido apontado como o responsável pela introdução de um “lirismo 

camoniano” na composição de mornas. E foi essa figura um tanto ambígua que afirmou, 

em 1930, que a morna é originária da Ilha da Boavista (Tavares, 1969 [1932]: 17). 

 Eugénio não se preocupa em trazer nenhum tipo de dado para comprovar a 

veracidade de sua afirmação e também não a desenvolve mostrando como se deu esse 

nascimento. Apenas descreve as características que a morna assume nessa ilha: 

 

Na Boa Vista não se elevou na linha sentimental; antes, planou baixo, 
rebuscando os ridículos de cada drama de amor; cantando o perfil caricatural de 
cada episódio grotesco; ironizando fracassos amorosos; sublinhando a comédia 
gentílica das moias (naufrágios de navios tão frequentes nas costas da ilha), tudo 
no estilo leve e arrebicado que afeiçôa a vida despreocupada do povo 
boavistense, o mais alegre e o mais amorável de entre as gentes do Arquipélago; 
música elegante, psicatada de sorrisos finos e de harmonias ligeiras. (ibid: 17) 

 

 Depois de apresentar a morna boavistense como portadora de um caráter mais 

satírico, por sua vez associado à própria maneira de ser do povo da Boavista, “o mais 

alegre” de Cabo Verde, passa então a descrever o percurso que seguiu a morna pelas 

outras ilhas. Segundo Eugénio Tavares, em cada ilha por onde a morna passou, ela 
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adaptou-se, “tomando a feição psíquica de cada povo” (ibid: 17). Em São Vicente, 

aperfeiçoou-se como música, mas as letras continuaram afastadas de qualquer expressão 

artística. Na Ilha do Fogo, tornou-se tão doce no ritmo, quanto áspera e inexpressiva na 

letra. Em Santo Antão, não tinha mais letra e sua melodia tornou-se muito triste. E por 

fim, na Ilha Brava, ilha natal de Eugénio Tavares, “a morna fixou os olhos no mar e no 

espaço azul, e adquiriu essa linha sentimental, essa doçura harmoniosa que caracteriza 

as canções bravenses. Elevou-se de riso a pranto, e afinou, amorosamente, pelo 

portuguesissimo diapasão da saudade.” (ibid: 18) 

 São várias as observações a fazer a partir dessa exposição de Eugénio Tavares. 

Talvez a mais importante delas seja a maneira como a discussão sobre a origem da 

morna toma a forma de uma asserção sobre a “feição psíquica” da população de cada 

uma das ilhas. E não apenas elas são descritas como umas mais alegres, outras mais 

tristes. Tais características são claramente valoradas. Entre os boavistenses, “os mais 

alegres e os mais amoráveis” dos cabo-verdianos, a morna “planou baixo”. Já na 

melancolia bravense, onde o riso se converte em pranto e o sentimentalismo encontra 

correspondência direta na saudade portuguesa, a morna, enfim, eleva-se, 

transformando-se verdadeiramente em arte. E são justamente esses valores que vão 

participar, posteriormente, da caracterização da morna como símbolo máximo da “alma 

cabo-verdiana”. Conforme visto no capítulo I, quando a morna entra como um dos 

principais elementos na construção da identidade nacional em Cabo Verde, são valores 

como a melancolia, a tristeza, a saudade e a dor que vão constituir o campo semântico 

dessa manifestação da cultura popular cabo-verdiana. 

 Mas quero destacar aqui que Eugénio Tavares inaugura uma idéia que, 

alimentada pela autoridade do grande compositor, transforma-se em uma espécie de 

dogma: a morna nasceu na Ilha da Boavista. Nenhum outro autor vem contradizer essa 

afirmação, mesmo sabendo que o próprio Eugénio Tavares era natural da Brava e que a 

morna viveu seus tempos áureos na Ilha de São Vicente. O percurso seguido pela 

morna, de ilha a ilha, conforme descrito por Eugénio Tavares, também é repetido por 

outros autores. Gabriel Mariano (1952) reproduz a mesma narrativa literalmente e Félix 

Monteiro, já muitos anos depois, numa entrevista a António Duarte (1985), refere-se à 

morna boavistense como um estilo musical, ainda “na sua infância”, vivo e alegre, 

embora sarcástico e irônico. E continua: 
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Na Brava é que se tornou romântica, sentimental, dolente, na voz lírica de 
Eugénio Tavares. E mais: com Eugénio, a letra atingiu o seu ponto mais alto, 
porventura com reflexos na tessitura musical, inegavelmente de influência 
europeia. Em São Vicente, com o virtuosismo de B.Leza, ao violão, a melodia 
da morna enriqueceu-se com o meio-tom cromático, habilmente introduzido pelo 
músico. (Monteiro apud Duarte, 1985: 49) 

 

 Parece não haver até aí muita diferença em relação ao texto de Eugénio Tavares. 

Mas chamo a atenção para dois detalhes. Em primeiro lugar, essa versão, que vai 

adquirir cada vez mais força, elimina as outras ilhas e mantém na história apenas a 

Boavista, Brava e São Vicente. Isso é muito importante se pensarmos que é essa 

manifestação da cultura popular cabo-verdiana que, em diversos projetos de construção 

da nação, vai ser tomada como símbolo nacional, representando o arquipélago como um 

todo – “a expressão da alma de um povo”. Ao mesmo tempo em que tomam a morna 

como a expressão do modo de ser de todo e qualquer cabo-verdiano, sua própria história 

vai sendo contada tendo como referência apenas três localidades bem específicas do 

arquipélago. As demais ilhas e todas as suas particularidades são simplesmente 

silenciadas nessa versão da história.21 

 O segundo pormenor que gostaria de destacar é que, na narrativa de Eugénio, a 

morna surge na Boavista, depois parece se espalhar desordenadamente pelas outras 

ilhas. Já na versão que se vai reproduzindo ao longo do tempo, esse percurso realizado 

pela morna tem direção bem definida na trajetória entre as três ilhas. Não é raro, hoje, 

ouvir um cabo-verdiano dizer que a morna nasceu na Boavista, cresceu na Brava e 

amadureceu em São Vicente.22 

 

 

                                                 
21 Situações semelhantes a essa são comuns em processos de construção da unidade nacional. Exemplo 
disso é o caso da nacionalização do samba carioca, quando a cidade do Rio de Janeiro é tomada como 
símbolo da unidade nacional brasileira. Ilustrativa também é a relação construída entre o fado, Lisboa e 
Portugal, ou entre o tango, Buenos Aires e a Argentina. 
22 Cabral (1980: 124) apresenta outra curiosa versão para essa expressão: “Née par hasard à Bôa-Vista, 
elle [la Morna] aura vécu ses moments de gloire à Brava. Elle s’est dégradée à San Vicente, et sera 
probablement enterée à Praia, capitale de la Republique, victime du plagiat musical et de l’exploitation 
de thème politiques à bon compte. – C’est la conclusion désabusée d’un octogénaire, lui-même musicien 
à Praia.” (“Nascida por acaso na Boavista, ela [a morna] viveria seus momentos de glória na Brava. 
Degradou-se em São Vicente e será provavelmente enterrada na Praia, capital da República, vítima do 
plágio musical e da exploração barata de temas políticos. – Esta é a conclusão desiludida de um 
octogenário, ele próprio músico na Praia.”) Além da visão pessimista do músico frente ao problema dos 
direitos autorais e da transformação temática sofrida pela morna durante a luta pela independência, noto, 
em primeiro lugar, como ele inclui nessa história, mesmo que de forma negativa, a Praia, que vinha sendo 
afastada da discussão sobre a trajetória percorrida pela morna. Em segundo lugar, é curioso como São 
Vicente deixa de ser a ilha de “amadurecimento” da morna para ser o local de sua “degradação”. 
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Recontando a história da morna 

 

 A idéia de que a morna teve seu princípio na Boavista transformou-se em 

verdadeiro consenso, mas as particularidades desse fato estiveram e ainda estão sujeitas 

às mais variadas discussões, orientadas por uma série de questões elaboradas pela 

própria intelectualidade cabo-verdiana. A morna é mesmo uma criação dos cabo-

verdianos ou chegou à Boavista importada de algum outro lugar? Se é mesmo uma 

criação do homem cabo-verdiano, qual a matriz cultural que mais influência exerceu na 

sua origem: a herança européia, a africana, ou ainda outra? A essas perguntas seguiram-

se outros desdobramentos: quais acontecimentos inspiraram a criação desse gênero 

musical? que setor da população boavistense esteve envolvido no nascimento da 

morna? de onde vem o termo “morna”? Todas essas questões têm sido amplamente 

debatidas e, durante todo o século XX até os dias de hoje, várias respostas foram 

elaboradas. São hipóteses às vezes contraditórias, às vezes complementares, que nos 

revelam a riqueza desse debate entre os cabo-verdianos, bem como do discurso de 

outros estrangeiros que com eles dialogam. Em grande parte dos casos, a discussão 

sobre a história da morna tem se confundido, explícita ou implicitamente, com a 

discussão sobre a formação da sociedade cabo-verdiana. Assim como o homem cabo-

verdiano é apresentado como um mestiço, produto do encontro entre Portugal e África, 

também a morna surge como resultado desse cruzamento de culturas diversas. Exemplo 

disso é o discurso seguinte, onde o português Afonso Correia descreve, com base na 

idéia de mestiçagem, o processo de criação da morna cabo-verdiana: 

 

O indígena africano, sem qualquer nota de influências lusas, possue música 
pobre, onde há gemidos dolentes, vibrados no sofrimento duma fatalidade étnica 
que os tempos não destroem. Mas o africano, devidamente influenciado pelo 
português, no seu sangue e nos seus hábitos, criou uma personalidade própria 
que os mais pequenos nadas tornam evidente. 
    Está, a preceito, neste caso, o povo caboverdeano. Preponderando nêle os 
elementos mestiços, na sua música, na sua morna, há as dolências africanas, as 
dolências e as alegrias portuguesas. (Correia, 1939: 301) 

 

 O cabo-verdiano, portanto, não é português nem africano. É o produto original 

de um encontro intersocietário, capaz de gerar, nesse povo, “uma personalidade 

própria”. E a morna se apresenta como um símbolo dessa síntese sui generis. Indo ainda 

mais longe, Tomaz Ribas (1961: 119) aponta a morna como “o mais puro e genuíno 
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exemplo de uma cultura luso-tropical” – bem ao estilo do ideário dos intelectuais da 

Claridade. Mas se a morna é descrita, ainda nas palavras de Ribas, como a melhor 

testemunha da mestiçagem étnica, espiritual e cultural do cabo-verdiano (ibid: 119), é 

preciso maior cuidado na análise da maneira como esse processo de miscigenação é 

apresentado. Nas narrativas sobre o processo histórico que deu origem ao cabo-

verdiano, as duas matrizes culturais que participam desse encontro quase nunca se 

apresentam em posição de igualdade. Elas são valoradas, conforme os interesses em 

questão, e suas contribuições para a formação da sociedade cabo-verdiana são 

continuamente discutidas. E é assim que o debate sobre a origem da morna acaba 

tomando a forma, muitas vezes, de um jogo de forças entre as heranças culturais 

portuguesa e africana. 

 Em 1961, o musicólogo Jean-Paul Sarrautte publica em Cabo Verde um artigo 

onde vem demonstrar a maior intensidade da influência metropolitana na origem da 

morna. Os portugueses teriam sido peça fundamental na formação desse novo estilo 

musical, o que, segundo Sarrautte (1961: 8-9), poderia ser comprovado através da 

observação de diversas das características apresentadas pela morna: 1) a freqüente 

utilização do tom menor, também de emprego corrente em Portugal; 2) a presença da 

síncope, que, em vez de ser uma contribuição dos negros da costa ocidental da África 

como poderia se supor em primeira instância, proviria, pelas particularidades da síncope 

na morna, do 6/8 português; e 3) a composição das letras dentro do gênero de 

“quadras”, de aspecto essencialmente lusitano. Portanto, texto e música nas mornas 

seriam ambos heranças culturais portuguesas.23 

O artigo de Sarrautte passa a ser amplamente citado. Ele cai como uma luva no 

discurso daqueles que participavam do processo de construção da nação cabo-verdiana 

como uma organização sócio-cultural distanciada de suas raízes africanas – 

especialmente aqueles que, nesse mesmo momento, respondiam, muito irritados, aos 

comentários de Gilberto Freyre. Manuel Ferreira, no já citado A Aventura Crioula, 

utiliza-se da autoridade do musicólogo para argumentar sobre “a importância da 

presença europeia na origem e desenvolvimento orgânico da morna” (Ferreira, 1985 

[1967]: 205). Com isso, não apenas afasta a hipótese que ele atribui a Gilberto Freyre de 
                                                 
23 Outro argumento que viria a ser desenvolvido, com relativa freqüência, para demonstrar o maior peso 
da participação metropolitana na origem da morna fundamenta-se nos instrumentos utilizados nesse 
gênero musical. Supõe-se que o violão, a rabeca e a viola tenham sido introduzidos pelos portugueses, 
enquanto a ausência dos instrumentos de percussão é apontada como indício da pequena influência 
exercida pela música da costa africana sobre a morna (ver, por exemplo, Bonnaffoux, 1978: 6; e Romano, 
1970: 126). 
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uma possível origem antilhana desse gênero musical, mas igualmente afasta a morna (e 

com ela todo o arquipélago cabo-verdiano) de seus vínculos históricos com a África: 

 

Europeia pela tonalidade, possivelmente até pela síncope, e sem dúvida 
nenhuma que pela natureza das suas letras e pela atmosfera lírica e sentimental 
que a envolve, tudo concorre para a encararmos indiscutivelmente como uma 
criação do Cabo-Verdiano, com proximidades muito pouco significativas do 
mundo africano. (...) a morna, para a entendermos na sua mais íntima estrutura e 
figuração tem de ser estudada essencialmente nos seus apports europeus. (ibid: 
207-208) 
 

Sarrautte não é a única autoridade citada por Manuel Ferreira. O escritor busca 

ainda a palavra de dois outros “especialistas”, o afamado compositor erudito português 

Lopes Graça e o musicólogo brasileiro Osvaldo de Sousa, que, embora não tenham 

estudado minuciosamente a morna, confessam a impressão de que sua origem esteja na 

modinha – a modinha portuguesa, para o primeiro, e a modinha brasileira, para o 

segundo (Ferreira, 1985 [1967]: 206-207; 1968a: 16). 

O musicólogo Vasco Martins também não se afasta muito dessa hipótese. Em 

uma obra dedicada exclusivamente ao estudo da morna, o autor sugere a possibilidade 

de influência da modinha luso-brasileira no processo evolutivo da morna. A 

proximidade histórica entre Cabo Verde, Brasil e Portugal se conjuga, nesse argumento, 

à semelhança entre a morna e a modinha, tanto no que se refere ao seu conteúdo 

poético, quanto a seus traços melódicos e harmônicos (Martins, 1989: 49-52). Contudo, 

na hipótese elaborada por Vasco Martins, a influência da modinha sobre a morna só se 

exerce num segundo momento. Para o musicólogo, quando a modinha chega a Cabo 

Verde já existe aí uma “morna primordial”. Esta, por sua vez, teria sua origem no landu 

(ou lundum) – música de origem africana que chega ao arquipélago ainda no século 

XVII, diretamente do continente, através dos escravos, ou vinda do Brasil (ibid: 44-46). 

E aqui já começamos a perceber melhor a confluência dos elementos africanos e 

portugueses no nascimento dessa manifestação da cultura popular cabo-verdiana. 

Não só a modinha, mas também o fado ganha destaque em narrativas sobre a 

história da morna. Com grande freqüência, o parentesco entre fados e mornas mantém-

se obscuro, mas é muito ressaltada a semelhança entre os dois gêneros musicais. O 

próprio B.Léza, um dos mais renomados compositores de mornas, em Uma Partícula 

da Lira Caboverdeana (1933), um pequeno volume onde pretende esboçar uma 
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interpretação da canção cabo-verdiana, apoia-se no fado, bem como no tango, como 

referenciais de comparação: 

 

A “Morna” que em si condensa todo o lirismo dêste sensível povo, tem 
semelhança com o fado português e parecença com o tango argentino. A 
“Morna” cantada está para o Caboverdeano como o fado para o português; e 
dançada tem a expressão e o ritmo do tango argentino. (Cruz, 1933: 11) 
 

Já o português Augusto Casimiro (1935: 26) chega a afirmar que “a morna é o 

fado sem o arraste e a miséria aiada das vielas sombrias”. E o jornal cabo-verdiano O 

Arquipélago, a 13 de abril de 1967, traduz do jornal Le Soir, de Bruxelas, um artigo no 

qual o autor, ao comentar sua passagem por Cabo Verde, reproduz a comparação entre 

os dois gêneros musicais: 

 

(...) a permanência durante cinco séculos da presença portuguesa e os contactos 
com a metrópole explicam o aportuguesamento do Arquipélago, ainda mais 
acentuado, talvez, que o das outras províncias do ultramar. 
    Essa impressão persistirá durante toda a nossa permanência e quando uma 
noite, ao luar, nós escutamos as “mornas”, essas canções tão nostálgicas e tristes 
que se aparentam com o “Fado”, embora sendo de um ritmo diferente, julgar-
nos-emos em Lisboa, numa ruela de “Alfama”. (“Nas Rotas...”, 1967: 1 e 6) 
 

No discurso de outros autores, a relação entre o fado e a morna adquire o caráter 

de uma filiação direta. Mais do que meras semelhanças, esses autores enxergam na 

canção portuguesa a mais provável explicação para a origem da morna. É o caso, por 

exemplo, de Mascarenhas Barreto (1973), que, tendo como referência o “destino 

marítimo” dos portugueses, lembra que foi o marinheiro quem propagou o fado por 

além-mar, um fenômeno musical impregnado da saudade dos homens do mar, que se 

encontrou com o ritmo das danças africanas. Segundo o autor, o fado, no Brasil, 

transformou-se em samba-canção; em Cabo Verde, em morna. E esta, que já foi descrita 

como “o mais puro e genuíno exemplo de uma cultura luso-tropical”, agora, nas 

palavras de Mascarenhas Barreto, é apontada como a mais alta expressão da saudade 

portuguesa (Barreto, 1973: 5). 

A hipótese que vê no fado a origem da morna, porém, tem sido muito 

contestada. Alguns, como Manuel Ferreira (1985 [1967]: 185), alegam simplesmente 

que o fado não poderia ter influenciado a morna, uma vez que se supõe ser a segunda 

mais antiga que o primeiro. O que é preciso ser lembrado aqui é a polêmica que envolve 
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o próprio fado, que tem sido alvo de longo e acirrado debate em Portugal. Desde o 

período da primeira República (1911-1926), o fado e todo o conjunto de preceitos 

morais e ideológicos associados a ele têm sido abordados em inúmeros debates políticos 

e culturais. Por vezes atacado por reproduzir uma ordem social caracterizada pela 

desigualdade, através da ênfase na saudade de um passado mítico, em outros momentos 

o fado é apontado como um dos grandes símbolos da identidade nacional. Mas foi 

durante a vigência do Estado Novo que o caráter ideológico do fado se tornou ainda 

mais evidente, com o surgimento de críticas que denunciaram sua ligação ao regime de 

Salazar. De fato, a popularidade desse fenômeno musical despertou o interesse de 

determinados setores do bloco da direita, e os personagens do mundo do fado 

demonstraram certa abertura à aproximação do poder salazarista. Por sua vez, esse 

namoro entre o fado e o regime fascista levou a esquerda comunista a adotar uma 

postura negativa em relação a esse gênero musical (ver Carvalho, 1999: 83-88; Vale de 

Almeida, 1995: 5-8). No calor dessa polêmica, as ligações entre o fado e a morna 

viram-se cada vez mais questionadas pela intelectualidade em Cabo Verde. E pouco a 

pouco o debate sobre o nascimento da morna caminhou no sentido de romper (ou pelo 

menos minimizar) possíveis associações entre esse e outros gêneros musicais e de 

enfatizar a originalidade daquela que vinha sendo construída como a canção nacional 

cabo-verdiana. 

Ainda em 1954, o cabo-verdiano José Alves dos Reis, maestro e professor do 

liceu Gil Eanes de São Vicente, afirma após pesquisas levadas a cabo na Ilha da 

Boavista que “não é fácil encontrar no folclore português ou outro estrangeiro qualquer 

das características das formas musicais das mornas” (Reis, 1984: 11). Nessa asserção já 

se percebe mais claramente o intuito de reforçar o caráter singular, exclusivamente 

cabo-verdiano, da morna. Também amparado, possivelmente, por um projeto de 

construção simbólica da originalidade do povo cabo-verdiano, segue o já mais recente 

argumento de António Germano Lima: 

 

Não concordamos, portanto, que o fado e o landú tenham dado origem à morna. 
Todos eles exerceram influências na sua emancipação mas nunca na sua origem. 
Por outro lado, antes de se difundir para as outras ilhas, na Ilha da Boavista a 
morna primordial terá recebido influências de cânticos religiosos europeus, 
particularmente no que se reporta à melodia, e, no séc. XVIII, da modinha 
brasileira. Na Ilha da Brava, a morna receberá, com Eugénio Tavares, forte 
influência, não só das tonalidades e melodias do fado, mas também da poética 
lírica do romantismo camoniano do início do século XX. Da música brasileira, 
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com B.Leza, a morna da ilha de S. Vicente sofrerá também fortes influências, 
por volta do primeiro quartel do século XX. Nenhuma dessas influências 
conseguiram (sic), porém, abalar, até hoje, a estrutura profunda da morna. 
(Lima, 2001: 244-245) 
 

Fado, landu, cânticos religiosos europeus, modinha brasileira... Todos estes, 

segundo António Germano Lima, exerceram influências na morna, mas influências 

tardias, não participando do processo que deu origem a esse gênero musical. E assim, a 

morna apresenta-se como uma criação singular, tão singular quanto o povo que lhe deu 

origem. Mas ao mesmo tempo o autor não despreza as possibilidades de influências 

externas, reproduzindo, a partir da narrativa seqüencial dos acréscimos feitos à morna, 

os vínculos que têm ajudado a constituir historicamente essa sociedade crioula. 

Se António Germano Lima afirma que a morna nasceu na Boavista, sem 

influência externa nos primórdios desse gênero musical, resta ainda a questão sobre as 

particularidades de seu nascimento: quem participou desse processo? que condições 

proporcionaram esse acontecimento? Respondendo a tais perguntas, o autor propõe uma 

nova versão para a polêmica origem da morna. Sugere que sua procedência pode ser 

encontrada no “substrato sócio-cultural de origem afro-negra” da Ilha da Boavista. A 

experiência histórica da escravidão torna-se a peça chave para a compreensão dessa 

hipótese. António Germano Lima vai buscar o processo de criação da morna na “dor”, 

nos “queixumes” e nas “lamentações” dos escravos, expressos, segundo o autor, em 

“linguagens e gestos imperceptíveis para os colonizadores mas sempre na forma de 

cantos e danças” (Lima, 2001: 247). 

 

É esta relação entre o canto, a poética e o ritmo de origens africanas que terá 
modelado, num novo ambiente geomorfológico e económico, como o da 
Boavista do séc. XVII, os queixumes e as lamentações escravas na forma de uma 
nova melodia. (...) estava lançada à fertilidade das terras boavistenses a semente 
que veio a produzir o protótipo de um canto que, por mutações sucessivas e 
progressivas, se transformou na expressão máxima do sofrimento, da angústia, 
da esperança, da alegria, da saudade, em síntese, no que veio a ser o canto de 
resignação da alma cabo-verdiana: a morna primordial. (ibid: 250) 
 

Percebemos na análise dessa versão para a origem da morna uma mudança 

radical de direcionamento. Nas hipóteses anteriores notamos, de um lado, a preocupação 

em afirmar a origem genuinamente cabo-verdiana desse gênero musical e, de outro lado, 

a ênfase na participação de elementos culturais portugueses nesse processo. A grande 

mudança nesse jogo de forças que se dá agora com um enfoque quase que exclusivo na 
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população cabo-verdiana de origem africana reflete um novo momento nesse debate. 

Com António Germano Lima, que escreve no começo do século XXI, os escravos 

africanos e seus descendentes são apresentados como os principais personagens da 

história da morna. E é essa hipótese que tem ganhado força, como veremos adiante, em 

outros estratos não-intelectuais da população cabo-verdiana. 

Gostaria ainda de comentar que a hipótese elaborada por António Germano 

Lima não deixa de enfatizar, como em várias outras narrativas, a exclusividade cabo-

verdiana nesse processo. Mesmo que procedente de uma população “de origem afro-

negra”, como coloca o autor, o processo de criação da morna ocorre, todo ele, no 

arquipélago de Cabo Verde – mais especificamente, na Ilha da Boavista. É a junção da 

cultura africana com as particularidades da história e da geografia cabo-verdiana que 

possibilita o nascimento da morna.  Esse é um ponto muito importante para as 

freqüentes afirmações sobre a morna como símbolo da identidade nacional cabo-

verdiana. E é a partir disso que podemos compreender o caráter particular que assume 

aqui a afirmação da africanidade. A população negra não aparece como contribuinte 

para a criação da morna enquanto “africana”, e sim enquanto “escrava”, através da 

ênfase, dentro da narrativa, na experiência da escravidão e no sofrimento a ela 

vinculado. Cabo Verde é produto direto da expansão européia e do sistema econômico 

implantado nesse contexto e são tais particularidades da história social cabo-verdiana 

que serão assimiladas por essa versão sobre a origem da morna. Se no atual momento a 

africanidade é enfatizada, ela não deixa de carregar as marcas de uma cabo-

verdianidade. 

Não podemos concluir a discussão sem observar que, além da participação de 

portugueses e africanos no encontro que gerou a sociedade cabo-verdiana e, em 

particular, a morna, outras matrizes culturais têm sido destacadas em diversas 

narrativas. A influência brasileira já apareceu brevemente, seja através do lundum ou da 

modinha, nas fases iniciais da morna, seja nas transformações que esse gênero musical 

sofreu posteriormente em São Vicente. Esse é um dado significativo. Sugere, em 

primeiro lugar, a relevância da aproximação estabelecida entre Brasil e Cabo Verde por 

determinados projetos de pertencimento à nação cabo-verdiana (como as elaborações do 

grupo Claridade). Revela, em segundo lugar, a interessante apropriação do Brasil na 

construção da especificidade de São Vicente no conjunto das ilhas que compõem o 

arquipélago. Mas não se esgotam na triangulação Portugal/África/Brasil as tentativas de 
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explicação para a origem da morna. Tomaz Ribas, por exemplo, reafirma essas três 

linhas de influência e agrega a elas novos elementos: 

 

Quanto a nós, parece-nos que a morna se definiu depois de ter assimilado à sua 
raiz europeia, particularmente portuguesa, elementos mouriscos, judaicos e afro-
negros... estes não só mercê de uma contribuição dos negros africanos levados 
para Cabo Verde, mas também por influência brasileira (...). (Ribas, 1961: 119) 
 

Também atento à possível influência árabe no desenvolvimento da canção cabo-

verdiana, o músico e compositor Jorge Monteiro elabora a hipótese que atribui à morna 

origem argelina (ver sua entrevista em Duarte, 1985: 49). Seu argumento não tem 

recebido muito apoio (ver, por exemplo, Martins, 1989: 20-21). Contudo, o que 

interessa é observar que, se o debate sobre a identidade cabo-verdiana tem sido muitas 

vezes retratado como um dilema que coloca o arquipélago entre a Europa e a África 

Negra, ora aproximando-o, ora distanciando-o dos dois continentes, a discussão sobre a 

origem da morna vem tornar mais complexo esse quadro através de narrativas que 

acrescentam novos elementos na composição dessa sociedade crioula. 

 

A morna, o mar e a dor 

 

 A variedade de versões que temos visto até aqui para a história do nascimento da 

morna revela a amplitude dessa discussão e os diferentes caminhos que ela toma. Por 

mais diversificadas que tenham sido essas propostas, porém, há nelas alguns pontos em 

comum. Em especial, são todas elas sugestões elaboradas por membros da 

intelectualidade cabo-verdiana (alguns deles são portugueses, mas com fortes vínculos 

em Cabo Verde) que participam de um debate cujo objetivo explícito é, por um lado, 

desvendar a gênese da morna e, por outro, contribuir para a discussão sobre a identidade 

cabo-verdiana. Mas um dos aspectos mais importantes do questionamento sobre a 

origem da morna é que ele não se limita a esse grupo restrito. Essa mesma pergunta 

ganha expressão nos mais diversos estratos da sociedade, seja entre os músicos e outros 

envolvidos com a produção e distribuição do referido gênero musical, seja entre os 

cabo-verdianos comuns, cujo vínculo com a morna não se limita à experiência direta em 

situações como bailes e “noites cabo-verdianas”, mas inclui a transformação desse 

fenômeno da cultura popular em objeto de reflexão. 
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 Um dos principais indicativos que pude obter da existência de uma preocupação 

permanente com a maneira como se deu a gênese da morna foi a reação suscitada pela 

minha pesquisa. Nos mais variados contatos que estabeleci durante o trabalho de campo 

em Cabo Verde, por diversas vezes, ao referir-me ao meu estudo sobre a morna, fui 

questionada se já havia descoberto algo sobre sua origem. Alguns procuravam ainda 

incentivar minha investigação, dizendo que era mesmo necessário alguém disposto a 

realizar um estudo sério e profundo sobre a morna, o que implicaria a derradeira 

revelação de seus primórdios. E tudo isso apesar ou talvez mesmo por causa da vasta 

bibliografia já produzida sobre esse gênero musical, em evidente contraste com o 

escasso material publicado sobre as demais manifestações da cultura popular local. O 

interesse geral por esse debate se fez evidente ainda pela freqüência com que era 

abordado pelos meios de comunicação de massa, como jornais e programas de televisão, 

e pela sua recorrência em guias turísticos e pequenos textos nas capas de discos. A 

morna e sua origem formam um tema que fascina os cabo-verdianos e, ao envolvê-los 

diretamente, estimula a elaboração de uma pluralidade de versões para a história desse 

fenômeno musical. 

 Uma hipótese que tem sido apontada como produto da elaboração dos cabo-

verdianos das classes populares é a que relaciona a morna a uma possível cantiga de 

trabalho dos pescadores nos mares da Boavista. 

 

Quando se pergunta aos informantes idosos da Ilha da Boavista sobre a origem 
da morna, quase sempre respondem que el nisé na Bubista24 e que el ben de 
reme de bote na forkéta25. E, automaticamente acrescentam: N ubi-l de más 
bedje y asin é ke el é!...26 (Lima, 2001: 241-242) 

 

Essa versão reproduz, novamente, uma idéia que se mostra incontestável: que a primeira 

ilha cabo-verdiana a experienciar a morna é a Boavista. Mas ela se destaca entre todas 

as hipóteses abordadas até aqui por se referir a um conteúdo muito diferenciado. Em vez 

de discutir possíveis filiações da morna, a narrativa unicamente a vincula a um aspecto 

da vivência cabo-verdiana: a insularidade. É na absorvente relação do ilhéu com o mar 

circundante que essa versão vai buscar a originalidade do referido gênero musical. 

Trata-se de uma explicação para a gênese da morna que acompanha de perto a realidade 

na Boavista, ilha cuja história econômica esteve sempre marcada pela navegação, tendo 
                                                 
24 Tradução: Ela (a morna), nasceu na Boavista. 
25 Tradução: Ela veio do som dos remos de bote na forqueta. (sic) 
26 Tradução: Ouvimo-lo das pessoas mais idosas, portanto, não há que discuti-lo. 
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assistido ao desenvolvimento de arrojada classe de capitães e marinheiros, que ficaram 

conhecidos como os “Leões dos Mares” (Lima, 1997: 133-148). 

 A narrativa citada está intrinsecamente relacionada à realidade boavistense e, em 

particular, às camadas populares, que retiram do mar parte substancial do seu 

sustento.Mas é preciso notar que ela não se limita a esse setor da sociedade, mantendo o 

diálogo, mesmo que indiretamente, com outros discursos produzidos no debate sobre a 

origem da morna. No lirismo rebuscado de Fausto Duarte, funcionário da administração 

colonial e escritor cabo-verdiano que representou o arquipélago na 1ª Exposição 

Colonial Portuguesa, em 1934, percebemos reverberações da narrativa anterior: 

 

Cabo Verde é a transição... 
    Nem arvoredos bastos crescidos ao acaso pela mão da natureza, nem culturas 
geométricas. E porque a terra se recusou à fecundação, o caboverdeano volveu 
os olhos para o mar, e o mar enamorou-se dele, atraiu-o, acalentou-o, esculpindo 
na sua sensibilidade o ritmo das ondas. Sob as velas enfunadas que se deleitam 
na luz flava e recolhem o murmúrio da brisa, tão grato aos ouvidos dos 
mareantes, o caboverdeano escutou os queixumes, as notas plangentes que se 
perdem na imensidade do espaço e são a própria alma do oceano. 
    E, dedilhando o violão, compôs a primeira “morna”: dolência, sofrimento e 
harmonia – virtudes da alma do povo ilhéu que se inspirou directamente na 
mágoa dolorosa do Atlântico... (Duarte, 1934: 10-11) 

 

O mar surge nesse momento como um valor. É do mar e suas ondas que vem o ritmo da 

morna; do murmúrio da brisa, sua melodia. A melodia nascente não é apenas a “alma do 

povo ilhéu”, mas também a própria “alma do oceano”. E é com essa narrativa que 

Fausto Duarte apresenta a morna como a síntese, o símbolo máximo da fusão do cabo-

verdiano com o Atlântico que o circunda. O escritor Teixeira de Sousa também aponta 

para o que chama de “raízes oceânicas” da morna. Sua hipótese é que, assim como a 

palavra “saudade” acusa a sua existência no léxico lusíada somente na altura das 

primeiras viagens dos portugueses, também a morna tem seu nascimento vinculado ao 

período primário da emigração transatlântica, quando os cabo-verdianos dão início à sua 

aventura no mar (Sousa, 1958: 11). Vale lembrar que também nas letras das mornas o 

mar figura como temática freqüentemente abordada, muitas vezes personificado nos 

versos das canções (ver capítulo II). Referências a ele também são feitas de forma 

indireta em músicas compostas, por exemplo, em homenagem a um barco em particular 
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ou a um evento específico, como um naufrágio ou uma móia-móia27. Portanto, o mar é 

construído como um valor não apenas nos discursos sobre a morna, mas também no 

discurso da própria morna. 

 Enquanto o mar e o conjunto das atividades que têm lugar nesse meio são o foco 

das narrativas acima, outra hipótese, cuja ênfase recai sobre o sofrimento vinculado à 

experiência da escravidão, tem ganhado cada vez mais força nos diversos setores da 

população cabo-verdiana. A primeira vez que me deparei com esse discurso, 

acompanhava uma jovem senhora, Bia, professora do liceu, que passeava pela noite 

mindelense com uma amiga francesa em visita ao país.28 Enquanto jantávamos em um 

restaurante que organizava “noites cabo-verdianas”, com música ao vivo, a jovem 

professora procurava explicar para a amiga as raízes das mornas que ouvíamos. Bia 

disse-lhe que existem muitas tentativas de explicação para a história dessa música – 

alguns dizem que veio dos árabes; outros, do fado – mas que ela mesma acredita em 

outra versão. Lembrou que os escravos, quando vieram da África, tinham um trabalho 

muito duro e, por isso, em vez de cantar aquelas músicas africanas mais “mexidas”, 

criaram a morna. E concluiu afirmando: “Cantavam a morna no lugar de chorar.” Essa 

narrativa sobre a origem da morna mostrou-se especialmente relevante. O assunto foi 

trazido à tona em um momento muito particular, quando Bia apresentava as 

peculiaridades de seu país a uma amiga estrangeira. Presenciavam, juntas, uma “noite 

cabo-verdiana”, evento usualmente incluído nas programações turísticas (ver capítulo 

V). E nesse cenário, a apresentação de Cabo Verde para o Outro passou pela sua 

construção através da exposição do debate em torno da história da morna, com a 

derradeira afirmação da participação dos escravos africanos na criação desse fenômeno 

da cultura popular cabo-verdiana. A versão sustentada por Bia, que muito se aproxima 

daquela elaborada por António Germano Lima, repetiu-se com freqüência em muitas 

outras situações, quando dois fatores eram especialmente enfatizados: a escravidão e a 

dor a ela associada. 

 

Dizem que a morna foi criada na Boavista no tempo da escravidão, no tempo 
dos escravos, porque... conforme eles algemavam os escravos, as mãos... aquele 

                                                 
27 As móias-móias eram eventos comuns na Ilha da Boavista, resultado do encalhe de navios estrangeiros 
ao longo de suas costas. Os naufrágios eram recebidos como verdadeiras dádivas pelos boavistenses, que 
resgatavam o que sobrava dos desastres, entre carregamentos e destroços, e em especial os mantimentos, 
muito bem-vindos nos tempos de fome. 
28 Os nomes dos informantes citados são fictícios. Mantenho o nome original apenas nos casos em que 
trato de figuras públicas, especialmente personagens de destaque no mundo musical. 
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gemido escravo, aquela dor, aquele gemido, assim eram também as mornas da 
Boavista. Daquele som, daquele gemido, daquela tristeza, no tempo dos 
escravos, é que eles inventaram a morna... 

 

 O trecho acima foi extraído de uma entrevista realizada com Julieta, uma 

senhora de 75 anos, natural da Boavista. Assim como na fala de Bia, Julieta ressalta a 

dureza dos tempos da escravidão, especialmente refletida no gemido dos escravos. É 

importante perceber que a força de ambas as narrativas está justamente no destaque que 

dão ao sofrimento vinculado à escravidão, o que permite que elas se aproximem muito 

do sentido que a morna carrega nos dias de hoje. Se em seus primórdios na Boavista, 

como sugerem algumas hipóteses, a morna teve uma fase viva e alegre, hoje ela se 

afasta cada vez mais dessa possibilidade. A coladeira vem ocupando o espaço da 

música “mexida”, dançante, alegre, irônica e satírica, enquanto, em oposição a ela, a 

morna identifica-se quase que exclusivamente com valores como o sofrimento, a 

saudade, a dor, o luto, o choro, a lamentação e a melancolia. Partindo desse significado 

da morna, podemos perceber o poder de uma narrativa que a identifica com a dor 

escrava, a dor na sua expressão máxima. Temos, assim, uma morna que substitui o 

choro do escravo, como sugere a fala de Bia, e que se confunde com seus gemidos, 

como indica Julieta; uma morna que tem servido como linguagem para falar das 

tristezas e amarguras vividas pelo povo cabo-verdiano.29 

 Versões para a origem da morna não apareciam apenas em entrevistas formais, 

com perguntas especialmente direcionadas para a temática, mas também de maneira 

espontânea, confirmando sempre o interesse nativo pela questão. Foi assim que Nuno, 

funcionário público e músico boavistense, quando procurado por mim para conversar 

sobre suas experiências com a música cabo-verdiana, logo se disponibilizou para contar 

sua versão sobre a gênese da morna, antes mesmo de perguntado sobre o assunto. O que 

segue abaixo é a sua narrativa: 

 

Teria encalhado no norte da ilha [Boavista] um barco brasileiro que tinha 
escravos a bordo. O barco encalhou e as pessoas salvaram-se ou foram salvas... 
E então ficaram em João Galego, (...) é a primeira povoação do norte, onde nós 
temos convicção de que lá é que nasceu a morna... Até por causa do sotaque que 
ainda existe naquele povoado, tem muito a ver com alguma influência da língua 
brasileira, porque lá fala muito de ‘bocê’, ‘você’, ‘bocê’, ‘você’ e que... nós 
teríamos, nós pensamos que teria sido... porque aqui esses escravos ficaram lá 

                                                 
29 Vale lembrar que também em relação ao blues e ao jazz norte-americanos, surgiram hipóteses que 
remetem a criação desses gêneros musicais às lamentações dos escravos nas plantações. 
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durante muito tempo... não havia comunicação naquele tempo, havia problema... 
e estavam acorrentados. Então quando se deslocavam de um sítio a outro... 
comer ou ir para um outro sítio, eles tinham uma melodia que eles iam 
interpretando... sem a letra, mas que dava um sentido de tristeza, de saudade ou 
de sofrimento... Então, nós temos essa informação oral de que a morna terá 
nascido daquele ambiente de tristeza, de solidão, de sofrimento dos escravos 
brasileiros aqui na Boavista e alguém pegou, alguém de há muito pegou nessa 
melodia que eles iam cantando assim, sem palavras, mas só com melodia... 
Então começaram a pôr letra nas mornas (...). 
 
 

 Nuno retoma alguns pontos já levantados nos discursos analisados acima, como 

a escravidão, a tristeza, o sofrimento e a própria imagem do escravo acorrentado, mas 

acrescenta à narrativa novos elementos. Em primeiro lugar, nessa versão a explicação 

para a gênese da morna tem início com a referência ao encalhe de uma embarcação 

ocorrido na costa norte da Boavista, evento que durante séculos foi relativamente 

comum na referida ilha. Portanto, não apenas a escravidão, mas também nuanças da 

história local são contempladas na narrativa. Em segundo lugar, todo o discurso de 

Nuno aponta os escravos como criadores da melodia que veio a dar origem à morna tal 

qual conhecemos, mas se trata de escravos muito especiais, uma vez que não vinham da 

África, como de costume, e sim do Brasil, pela via de uma rota na contracorrente do 

tráfico negro. O reconhecimento da participação dos escravos na criação da morna não 

representa, portanto, uma identificação com o continente africano, ao menos não 

diretamente, passando antes pela mediação realizada pelo Brasil. A aproximação 

construída entre Cabo Verde e Brasil é a base sobre a qual se desenrola a narrativa. E no 

lugar da habitual disputa entre as heranças portuguesa e africana, há a identificação com 

um terceiro, também resultado do encontro dessas duas matrizes culturais. Por fim, a 

referência à povoação de João Galego como o local onde nasceu a morna enriquece 

ainda mais o relato. Nuno cita a povoação para reforçar seu argumento sobre a 

influência brasileira na origem da morna, baseando-se para tal no sotaque que ainda 

hoje existe no local. Porém, curiosamente, João Galego é também conhecida entre os 

boavistenses por ter sido fundada por “escravos-galegos”, escravos brancos 

provenientes da Europa (Lima, 2002: 196). Diante da complexidade do debate em que 

está inserida a busca pelas raízes da morna, é compreensível a sugestão de que ela tenha 

nascido em uma povoação marcada por tamanha ambigüidade. 
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A origem do termo “morna” 

 

 Assim como muito tem sido dito na tentativa de explicar o surgimento da morna, 

várias hipóteses também têm sido lançadas para explicar a origem do termo que a 

denomina. Essa discussão teve início com o poema do cabo-verdiano José Lopes 

publicado originalmente, em 1927, no Jardim das Hespérides: 

 

A Morna 
 
Não procureis no ar desta palavra a origem, 
Não é brando calor: é só dolência e pranto! 
Traduz a languidez da nossa raça, o encanto 
Dêsse vago sonhar que também dá vertigem. 
 
A cantilena, a dança e o ritmo seus corrigem 
Quaisquer erros por si, pois dizem “dor”: porquanto 
Do “mourn” inglês vem morna, e é lamentar; e tanto 
Que é o coração chorando... E que outra prova exigem? 
 
“Mourner” é quem a canta, é “mourner” quem a dança. 
Ela pode causar a síncope que cansa 
E ela pode causar a síncope que mata... 
 
Ela é o Pranto Antigo, a dor da nossa raça... 
Ela é a alma de Eugénio, é a minha, onde perpassa 
A unção da morbidez que em nós se fez inata... 
(Lopes, 1935: 213) 

 

 O poeta, ao mesmo tempo em que apresenta a morna como a tradução do cabo-

verdiano e a própria “dor da nossa raça”, não busca na língua crioula, nem mesmo no 

português, a origem do termo “morna”. Pelo contrário, nega explicitamente a associação 

do termo com a idéia de “brando calor” e afirma que ele vem, curiosamente, do inglês to 

mourn (lamentar, chorar, carpir). Tal hipótese remete-nos diretamente, uma vez mais, 

aos valores com que passa a ser identificada a morna em uma série de discursos e 

situações: a morna como “dolência e pranto”. Porém, o que mais chama a atenção na 

sugestão de José Lopes é a maneira como recupera mais um elemento cultural externo a 

Cabo Verde na construção simbólica da morna. Temos agora a participação dos 

ingleses, cuja história em Cabo Verde está mais estreitamente vinculada à Ilha de São 

Vicente, nos anos áureos de seu Porto Grande (segunda metade do século XIX às 

primeiras décadas do século XX). Mas a referência aos ingleses estende-se também à 
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Boavista nos séculos XVII e XVIII, devido ao comércio da urzela e do sal no chamado 

Porto dos Ingleses, atual Porto de Sal-Rei (Lima, 2002: 191). 

Não foi por acaso que a sugestão sobre a origem anglo-saxônica do termo 

“morna” partiu de José Lopes, poeta cuja carreira esteve marcada por inusitado 

cosmopolitismo. Nascido em São Nicolau, em 1872, José Lopes teve o privilégio de 

freqüentar ainda muito cedo o Seminário-Liceu localizado nessa mesma ilha. Mais tarde 

viria a ser altamente prestigiado em todo o arquipélago por sua excepcional erudição, 

sendo especialmente conhecido por escrever sonetos em latim, francês e inglês. Ao 

longo de sua vida, acumulou inúmeros títulos literários, que revelam a amplidão de seus 

interesses: 

 

Na biografia traçada em 1972, a consagração do poeta aparece associada ao 
reconhecimento internacional de suas produções literárias: o poema “Regina 
Mundi”, em honra à rainha inglesa Elisabeth, estaria emoldurado na parede do 
Gabinete de Trabalho da Neta de Jorge V; o poema “Algérie” teria sido vendido 
e revertido em favor da Cruz Vermelha Francesa; “Santiago Martin” estaria 
estampado no Museu de Buenos Aires; “Helvetia”, em homenagem à Suíça, teria 
sido considerado pelo governo daquele país como parte integrante das glórias da 
nação; a convite do conceituado periódico francês “Le temps”, o poeta produziu, 
em alexandrinos, o poema “Contamine de Latour” em homenagem ao grande 
herói de Marrocos – por esse poema, meios culturais franceses distinguiram-no 
com “Palmas de Officier d’Académie”; cantando a heroicidade do exército 
japonês, José Lopes ganha o título de “Pupilo do Império Japonês”; durante a 
invasão nazista à França José Lopes é reconhecido como “Poeta Português da 
Resistência” pelo seu hino “La France est Immortelle”. (Anjos, 1998: 97) 
 

 Com esse perfil, foi também José Lopes quem indicou, em 1954, a proximidade 

entre a morna cabo-verdiana e o termo “morne”, em francês castiço, cujo significado 

seria “triste” ou “contristador” (Lopes, 1954: 28). O poeta reforçou a idéia de que o 

vocábulo “morna” não foi criado pelos cabo-verdianos e relembrou a existência, na 

Martinica, de cantigas denominadas chansons des mornes. Mas essa observação já havia 

sido feita anteriormente. Em 1938, o inglês Archibald Lyall sugeriu que o termo 

“morna” teria sido introduzido em Cabo Verde por marinheiros franceses, dada a 

semelhança entre as “canções da Boavista” e “as pequenas canções nostálgicas a que os 

mestiços da Martinica chamam mornes” (Lyall, 1938: 103). Gilberto Freyre teve acesso 

à obra escrita por Lyall e, ao que se supõe, teria estendido essa hipótese, sugerindo que 

não apenas o termo seria proveniente das Antilhas, mas a própria canção cabo-verdiana. 
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Se o brasileiro de fato defendeu essa hipótese, não sabemos. Mas o desenrolar de toda 

essa polêmica mostrou-se, como vimos, muito produtivo. 

 Não faltou também quem apoiasse a idéia de que o termo crioulo “morna” vem 

mesmo da língua portuguesa. Baltasar Lopes, que entra na briga contra Gilberto Freyre, 

afirma que o vocábulo é resultado de um processo de substantivação da forma feminina 

do adjetivo português “morno” (Baltasar Lopes apud Ferreira, 1985 [1967]: 176). Há 

ainda a sugestão de Vasco Martins (1989: 50) de que a palavra “moda”, de onde deriva 

a “modinha”, teria dado origem, nas ilhas, ao termo “morna”. E como todo o debate 

sobre a origem da morna, essa continua sendo uma questão sem resposta definitiva. 

 

Versões de Cabo Verde 

 

 Assim como versões de um mito que, embora contraditórias, não eliminam umas 

às outras, essas inúmeras hipóteses se somam ao contar a história de um fenômeno 

musical e do povo que o criou. Cada uma das versões da gênese da morna faz parte de 

um projeto específico de construção da unidade nacional cabo-verdiana e, assim, nunca 

é definitiva. Numa relação metonímica, cada hipótese sobre a origem da morna sugere 

um “mito de origem” de Cabo Verde, uma determinada construção sobre essa formação 

sócio-cultural, segundo interesses cambiantes. E o espaço permanece aberto às 

possibilidades mais diversas, o que, talvez, seja mesmo a característica dessa sociedade 

crioula, que não se fecha em si mesma e participa de um contínuo movimento de 

reformulação. À guisa de conclusão, porém, é preciso observar que as narrativas aqui 

analisadas, ainda que claramente marcadas pela disparidade entre elas, delineiam um 

padrão, que tem no tempo o seu critério orientador. Cada uma dessas narrativas tem 

sentido em si, mas também deve ser compreendida como parte de uma estrutura que lhe 

abrange. 

 Cronologicamente, podemos agrupar como representantes de uma fase inicial no 

debate sobre a origem da morna os cabo-verdianos Eugénio Tavares e José Lopes, 

localizados entre finais do século XIX e início do século XX.30 Nesse período, a 

discussão ainda não tem o impacto que vem a adquirir depois, mas o fundamental é que 

já nessa etapa é possível notar a centralidade que ganha, no debate, a idéia da dor. Com 

                                                 
30 Eugénio Tavares nasceu em 1867 e morreu em 1930. José Lopes nasceu em 1872 e faleceu já bem mais 
tarde, em 1962. Portanto, embora seja contemporâneo de Eugénio, José Lopes acaba convivendo com a 
geração seguinte. 
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Eugénio Tavares, a história da morna é contada de tal forma que essa canção só atinge 

seu ápice quando passa a refletir o sentimentalismo, a saudade e o pranto bravense. No 

poema de José Lopes “A Morna” (já citado), a canção cabo-verdiana chega a ser 

descrita como “dolência e pranto”; ela é lamento, é “o coração chorando”. E José Lopes 

vai ainda mais longe: a morna é a própria dor da “raça” cabo-verdiana. A dor já surge 

nesse momento como um valor e como a grande riqueza da morna. 

 A partir de 1930, inicia-se um outro período, no qual se concentra a grande 

maioria das narrativas sobre a origem da morna. É nessa fase que se instaura em 

Portugal o Estado Novo, acarretando importantes alterações na política colonial. O 

Império é recriado, com caráter nacionalista e centralizador, e o controle sobre as 

colônias é reforçado. Essa fase estende-se até a década de 1960, com os movimentos de 

libertação das colônias. É especialmente relevante que todas as versões para a gênese da 

morna estão necessariamente imersas no processo político. É possível observar que as 

narrativas elaboradas nesse período, tanto por intelectuais cabo-verdianos quanto 

portugueses, seguem a mesma tendência de construção da morna – e, 

conseqüentemente, de Cabo Verde. Afirmam sua originalidade, sem no entanto deixar 

de enfatizar a força da influência portuguesa sobre esse gênero musical. Essa dupla 

tendência aponta, por um lado, a importância que adquiria a construção da singularidade 

cabo-verdiana frente ao Império Colonial nessa época; por outro, revela um momento 

histórico em que a lusitanidade é apresentada como um valor, e a Metrópole se mantém 

como o referencial de civilidade. 

 É num terceiro período, quando têm início os movimentos de libertação nacional 

nas colônias, que o debate sofre uma mudança radical. Se até então a proximidade em 

relação à Metrópole era valorada positivamente, em detrimento das relações com a 

África continental, agora estas últimas posicionam-se no centro da agenda política de 

Cabo Verde. E a imensidão de estudos sobre a morna, que marcou o período salazarista, 

começa a dar lugar a novos debates envolvendo outras manifestações da cultura popular 

cabo-verdiana, especialmente aquelas onde a herança africana pode ser mais facilmente 

percebida. A morna deixa de ser praticamente a única manifestação da cultura popular 

trabalhada em projetos de construção da nacionalidade cabo-verdiana. O batuku, o 

funaná e a tabanka, entre outros, passam a figurar nos círculos da intelectualidade local. 

E mesmo a morna toma agora nova feição. Com o processo de independência vivido 

pelos cabo-verdianos, este último gênero musical deixa de ser expressão da lusitanidade 

para se tornar índice de africanidade. Ele é ainda um importante símbolo da 
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originalidade cabo-verdiana, mas é ao mesmo tempo um instrumento para a recriação 

do vínculo com o continente africano. 

Vimos como o musicólogo Vasco Martins, em 1989, recupera a origem africana 

da morna através do landu, que teria chegado a Cabo Verde no século XVII e 

propiciado a gênese da canção cabo-verdiana. Mais recentemente, outra versão ganha 

força, seja através do discurso intelectualizado de António Germano Lima, seja nas 

diversas narrativas que se multiplicam entre os cabo-verdianos dos mais variados 

setores dessa sociedade: é a morna como uma criação dos escravos africanos. E aqui é 

fundamental notar que a dor – a dor do escravo – ressurge, não apenas como um valor, 

mas como parte essencial do processo de criação da morna. 

É interessante notar que também nesse período são relativamente freqüentes as 

referências ao Brasil nas narrativas sobre a gênese da morna. Essas referências têm 

caráter um tanto ambíguo. Quase sempre o Brasil assume a forma de uma ligação entre 

Cabo Verde e a África. Pode ser brasileira a procedência do landu africano que deu 

origem à morna, segundo a versão de Vasco Martins. Brasileiros também são os 

escravos que criaram a morna, na narrativa de Nuno. Mas a referência ao Brasil 

representa, ao mesmo tempo, uma forma de religação ao antigo Império Colonial, hoje 

comunidade lusófona, sem que para tal seja necessário fazer referência direta à ex-

Metrópole. 31 

Ainda outra característica diferencia os discursos produzidos nesta terceira fase 

daqueles que lhes antecederam. Ao analisar melhor o debate sobre a morna que ocorreu 

entre as décadas de 1930 e 1960, percebe-se que a discussão fez parte de uma 

preocupação maior e explícita com a formação da “cultura cabo-verdiana”, entendida de 

uma maneira muito particular. Autores como Baltasar Lopes e outros membros do 

grupo Claridade colocaram no centro de suas atenções a necessidade de compreender o 

processo de interação, no arquipélago, das “forças de cultura” portuguesa e africana e os 

resultados desse processo, que Manuel Ferreira chamou de “terceira cultura – a cabo-

verdiana” (Ferreira, 1985 [1967]: 100). Só assim seria possível atingir a meta colocada 

por Baltasar Lopes de “conhecer a personalidade autêntica deste organismo social” 

(Lopes, 1985 [1967]: 15). Na prática, o objetivo de caracterização da autenticidade 

cabo-verdiana representou um esforço de pesquisa e/ou recolha de elementos da arte 

                                                 
31 A Comunidade dos Povos de Língua Portuguesa (CPLP) é a versão contemporânea do Império 
Colonial. Essa tentativa de recuperação do império ganha sua viabilidade no momento atual através de 
sua fundamentação no critério aparentemente inofensivo da língua, que lhe confere uma fachada 
politicamente correta. 
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popular, de provérbios e adivinhas, de jogos infantis, de festas populares, da culinária 

local, de músicas e danças populares e da própria língua crioula. Foi o que realizou 

Baltasar Lopes (1956), no que se refere ao crioulo e à culinária, e Manuel Ferreira (1985 

[1967]), abordando o crioulo, a morna, as fábulas e a literatura escrita. Partilham 

também desse perfil vários dos artigos publicados na revista Claridade, onde aparecem 

contos populares e transcrições de batukus e mornas. Por trás desses trabalhos está uma 

idéia de cultura que encontra sua definição no somatório da pluralidade de “traços de 

cultura” – dos quais a morna é um exemplar – que se combinam na composição da 

originalidade de Cabo Verde. 

Quando saímos desse momento histórico, a discussão sobre a morna alcança 

outro plano muito distinto. Não apenas podemos observar uma mudança radical de 

conteúdo, com a passagem da ênfase na lusitanidade para a africanidade, mas também é 

possível perceber uma alteração conceitual. Refletindo os novos tempos, após o 

processo que levou à independência nacional, orientado por ideais socialistas, as 

narrativas sobre a morna lançam mão de novas categorias para explicar a gênese da 

canção nacional. António Germano Lima não trata mais de uma “cultura cabo-verdiana” 

no mesmo sentido utilizado por Baltasar Lopes, mas sim de uma “sociedade cabo-

verdiana”, estratificada, e se refere a uma classe em particular (os escravos africanos) e 

à dor vinculada à especificidade de sua condição como elementos centrais para a 

compreensão da origem da morna. Cabo Verde não é mais um conjunto de “traços de 

cultura”. É, sim, uma sociedade de classes. E da violenta relação entre essas classes 

nasce a morna. 

Porém, se a dor é diretamente relacionada a um estrato social, que duramente a 

experiencia, é só no momento em que ela é transcendida e transformada em símbolo de 

toda uma nação que voltamos a falar, agora já em outro plano, da cultura cabo-verdiana. 

Quando, enfim, alcançamos essa esfera da cultura cabo-verdiana, que encontra na dor, 

no sofrimento, na tristeza, na saudade e na melancolia um conjunto de valores 

fundamentais, compreendemos por que a morna se mantém, ao longo do tempo e apesar 

de tantas mudanças no decorrer desse processo histórico, como um dos principais 

símbolos da unidade nacional em Cabo Verde. E é pensando ainda na importância que 

idéias como a dor e a melancolia ganham na cultura cabo-verdiana que podemos 

perceber a força de certa visão de mundo partilhada não apenas pelos cabo-verdianos, 

mas também pelos portugueses e outros tantos sujeitos das ex-colônias lusitanas. 

Conforme sugere Trajano Filho (2003), Portugal tem se distinguido por um modo de 
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ser, de olhar e de agir, cujo campo semântico gira em torno das idéias de humildade, 

pequenez, tristeza, pessimismo e fragilidade. Mas a potência colonial frágil que foi 

Portugal, incapaz de levar até às últimas conseqüências um imperialismo de caráter 

econômico, atingiu grande êxito ao instituir em suas possessões ultramarinas, Cabo 

Verde e Guiné-Bissau em particular, uma hegemonia orientadora da percepção e da 

experiência social. O olhar fragilizado dos portugueses foi incutido nos sujeitos 

coloniais e assumido por eles como um valor. E a morna, pela maneira singular como é 

construída nos inúmeros discursos aqui analisados, sempre vinculada à dor, ao 

sofrimento e à tristeza como valores, apresenta-se como um exemplo instigante de como 

esse modo português de olhar a si mesmo e ao mundo foi incorporado (e transformado) 

pelos cabo-verdianos. 
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  Capítulo IV 

 

SONS DO PORTO GRANDE 

 

 

 

 As discussões sobre a morna revelam diversas hipóteses concorrentes a respeito 

da origem desse fenômeno musical. Porém, independentemente da polêmica formada 

em torno da questão, um ponto é em geral tomado como certeza: onde quer que a morna 

tenha sido gerada, ela encontrou na Cidade do Mindelo o contexto propício para seu 

desenvolvimento. Naquela cidade ela ganhou projeção e agregou qualidades que ajudam 

a definir esse gênero tal qual o conhecemos hoje. Como a própria Ilha de São Vicente, a 

morna encontrou no Porto Grande e nos ambientes que o rodeavam fatores capazes de 

reorientar toda a sua dinâmica. 

No mesmo período em que a morna cabo-verdiana ganhava notoriedade no 

Mindelo, outras cidades portuárias ao redor do mundo viam florescer novas formas 

musicais. Era Lisboa com o fado, Buenos Aires com o tango, Nova Orleans com o 

blues, Sevilha com o flamenco... Todos estes são exemplares de uma cultura popular 

urbana que encontrou no ambiente portuário espaço de grande fertilidade musical, e nos 

marinheiros que rasgavam os mares, um meio de contato e influência mútua entre vários 

desses modos de música. É a partir desse olhar que proponho no presente capítulo 

observar a Cidade do Mindelo, como o contexto onde tiveram e ainda têm lugar 

significativas experiências com esse gênero musical que viria a ser aclamado símbolo da 

nação cabo-verdiana. 

 Em torno do Porto Grande, nasceu, cresceu e prosperou o Mindelo. E o porto 

também foi responsável por criar a atmosfera geral da cidade. Antes da experiência 

portuária, isto é, entre finais do século XVIII e meados do século XIX, todas as outras 

tentativas de povoamento da Ilha de São Vicente, baseadas na agricultura e na criação 

de gado, haviam falhado. O clima árido parecia obstáculo intransponível, levando a 

altas taxas de mortalidade e deserção. Os colonos fugiam para as ilhas vizinhas, onde as 

possibilidades agrícolas eram maiores (Correia e Silva, 2000: 47 e 53). Foi só mesmo 

nos anos 50 do século XIX, em um período de profundas transformações políticas, 
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econômicas e tecnológicas no cenário mundial (e, especialmente, no espaço atlântico), 

que a ilha encontrou enfim o seu rumo. 

 Os recém-independentes estados da América Latina surgem no panorama 

internacional como novas unidades de interação, capazes de interferir diretamente nas 

características e proporções do fluxo comercial no Atlântico.32 Ao mesmo tempo, a 

Inglaterra vivencia o ápice da Revolução Industrial, imprimindo nova e definitiva marca 

ao comércio mundial. Os olhos da poderosa Grã-Bretanha focalizam a América do Sul 

com especial interesse. Os novos estados americanos são importante fonte de matérias-

primas, necessárias para a indústria em ascensão, e de alimentos para as grandes 

concentrações urbanas que surgem nesse momento histórico. Os estados da América do 

Sul demonstram também significativo potencial como mercado consumidor dos bens 

produzidos na grande marcha industrial e representam possibilidades de investimentos 

para o expressivo capital gerado na maravilha econômica inglesa. Por fim, consolidam-

se como receptores de um intenso fluxo imigratório. Com o término do tráfico de 

escravos vindos da África, os estados da América do Sul, especialmente Brasil e 

Argentina, abrem suas portas para a mão-de-obra européia. Tudo isso tendo o Atlântico 

como palco para a realização dessas múltiplas trocas. 

 O crescente fluxo de pessoas e mercadorias através do Atlântico se faz 

acompanhar de importante avanço nas tecnologias de transporte. Os barcos a vela são 

progressivamente substituídos pelas máquinas a vapor, que possibilitam o aumento da 

tonelagem dos navios. Mas o navio a vapor apresenta um delicado problema: ele tem 

baixa autonomia de viagem. O carvão, a fonte de energia dessas máquinas, é consumido 

em grandes quantidades e é um combustível muito pesado. Os navios que atravessam 

grandes rotas necessitariam, portanto, de levar a bordo imensa quantidade de carvão, 

diminuindo conseqüentemente o espaço destinado ao transporte de pessoas e 

mercadorias e tornando as viagens pouco lucrativas. A única solução para esse impasse 

é a realização de escalas para reabastecimento do combustível. E é frente a esse quadro 

que se torna crucial a criação de estações carvoeiras a meio dos percursos 

transatlânticos. A atenção dos ingleses volta-se especialmente para a localização 

estratégica das ilhas de Cabo Verde, o último ponto de parada possível na rota entre a 

Europa e a América do Sul. 

                                                 
32 Os dados que se seguem sobre o contexto do surgimento da Cidade do Mindelo e sobre o 
desenvolvimento desse aglomerado urbano-portuário baseiam-se fundamentalmente em Correia e Silva, 
2000, e em Cabo Verde, 1984. 
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 Entre as ilhas cabo-verdianas, São Vicente apresenta-se como o local ideal para 

receber os grandes navios a vapor em escala para reabastecimento. Dotada de uma baía 

bastante segura e de águas profundas, apta ao trânsito de navios de grande tonelagem, a 

Ilha de São Vicente será preparada para entrar nessa rota transatlântica com a 

construção do Porto Grande. A Inglaterra, que após as guerras napoleônicas passou a 

exerce significativo poder sobre Portugal, encontrou à sua frente terreno livre. Em 1850, 

o cônsul inglês John Rendall pediu licença para o estabelecimento de um depósito de 

carvão em São Vicente, logo seguido por várias outras companhias carvoeiras inglesas 

(Royal Mail Steam Packet, Patent Fuel, Thomas and Miller, Visger & Miller, MacLeod 

and Martin, Cory Brothers & Cº...). Nesse mesmo período, foi inaugurada em São 

Vicente, novamente em virtude da posição estratégica dessa ilha, uma estação 

telegráfica por cabo submarino, também de origem inglesa. Era, enfim, o ponto de 

partida para o desenvolvimento da Cidade do Mindelo. 

 Junto ao porto, rapidamente cresceu a cidade. As estações carvoeiras 

empregavam grande quantidade de pessoas no trabalho de descarga, armazenamento e 

recarregamento do carvão. Mas o porto demandava mais. Demandava pessoal para 

trabalhar na venda de água e alimentos (também essenciais no reabastecimento dos 

navios), além de certa infra-estrutura para receber os passageiros em trânsito. Fez-se 

igualmente necessária a instalação de mecanismos administrativos e políticos do estado 

português. Tratando-se de uma fronteira internacional, logo se estabeleceu na ilha a 

alfândega, além da polícia e do exército. A cidade cresceu no intuito de criar condições 

para receber os grandes navios, suas tripulações e passageiros, e para tirar os maiores 

lucros em cima dessas escalas. 

 A massa populacional que se deslocou para São Vicente vinha principalmente 

das ilhas vizinhas (São Nicolau e Santo Antão), onde os camponeses, dependentes da 

produção agrícola, nem sempre conseguiam garantir o seu sustento, em virtude da seca 

que periodicamente atingia Cabo Verde. Mindelo representava para essas pessoas a 

segurança do emprego e uma vida menos incerta, não mais sujeita ao flagelo da seca e 

da fome. As ilhas vizinhas funcionavam, assim, como reserva de mão-de-obra barata 

para a agitada economia de São Vicente. E com a intensificação desse fluxo interilhas, 

cresceu rapidamente a população do Mindelo, bem como o número de construções 

urbanas no local. Em 1858, a povoação do Mindelo já era elevada à categoria de vila e, 

em 1879, à de cidade. 
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 Os migrantes partiam de suas ilhas não apenas à procura de emprego e uma vida 

mais segura, mas também cheios de sonhos, povoados pelas imagens criadas a partir das 

histórias daqueles que já haviam conhecido a cidade do porto e descreviam-na como 

uma porta aberta para o mundo. Eram assim as histórias contadas por Tói Mulato, 

personagem do romance Chiquinho, de Baltasar Lopes. Ao retornar a São Nicolau, nos 

intervalos de seu trabalho no mar, o rapaz se deliciava contando a seus conterrâneos as 

maravilhas que avistou lá fora: 

 

(...) já tinha conhecido outro mundo, que fica além da ponta da Vermelharia. S. 
Vicente principalmente. A civilização que lá passava em desfile, a bordo dos 
vapores de escala, enchia a alma de todos. Gente branca. Morenos e loiros. 
Soldados e teatro, cinema, tudo fazia parada em S. Vicente. Mindelo era a 
estação necessária para o conhecimento mais directo do mundo. Tói Mulato 
contava o que havia na cidade, os edifícios bonitos, os divertimentos, os jogos de 
foot-ball e de cricket, as mulatas provocantes que faziam do amor brinquedo ao 
alcance de toda a gente. 
     Quando Tói ia outra vez para seguir viagem, deixava restos de sonho para os 
enxadeiros de olhos mansos ruminarem, pensando na viagem necessária a S. 
Vicente. (Lopes, 1997: 176) 

 

 Mindelo era, em semelhantes discursos, a expressão do cosmopolitismo. Era um 

mundo que despertava a curiosidade, a vontade de conhecer, mas que inspirava também 

certo medo frente a tão nova realidade. Napumoceno da Silva Araújo, outro personagem 

da literatura cabo-verdiana que, como tantos ilhéus, partiu de São Nicolau para a Ilha de 

São Vicente, levou com ele, na travessia, esses temores. Já na cidade do Porto Grande, 

lembrava de tudo aquilo que ouvia em sua ilha natal: a má fama de S. Vicente, “uma 

espécie de Sodoma e Gomorra, quem chegava cá não conseguia nunca mais escapar...” 

(Almeida, 1997: 99). Os olhos do arquipélago se voltavam para São Vicente e os 

discursos sobre a ilha multiplicavam-se e contradiziam-se. A “terra da promissão” era, 

ao mesmo tempo, a “terra da perdição”. 

Apesar da imensidão de histórias contadas sobre São Vicente, o cenário 

encontrado por quem lá aportava trazia sempre muita surpresa: uma enorme quantidade 

de pessoas, uma vida agitada, que desfilava frente aos olhos assustados de quem não 

estava acostumado a tudo aquilo. A quantidade de navios que chegava à ilha 

impressionava a todos e trazia ânimo com as boas perspectivas de trabalho. Em 1875, 

entraram no Porto Grande 309 navios mercantes de longo curso e, em 1879, esse 

número já havia aumentado para 669 navios, segundo a estatística da Capitania dos 
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Portos, publicada no Boletim Oficial (apud Cabo Verde, 1984: 31). No ápice das 

atividades do Porto Grande, no ano de 1889, entraram na baía do Mindelo 1.927 navios 

mercantes de longo curso (ibid: 53). 

Enquanto os vapores eram reabastecidos com carvão, água e alimentos, a cidade 

era invadida pela breve e ruidosa presença de marinheiros de nacionalidades diversas e 

emigrantes europeus rumando ao sul. Durante a década de 60 do século XIX, as fontes 

portuárias registraram a média de 50.000 passageiros em trânsito por ano. E no ano de 

1888, período em que o Porto Grande vivia sua melhor fase, desembarcou no Mindelo a 

impressionante quantia de 169.440 passageiros em trânsito (Correia e Silva, 2000: 131). 

Os navios traziam grande movimentação à cidade, interferindo profundamente 

no cotidiano local e nas formas de lazer. Na praça, a população assistia a concertos 

realizados pelas bandas das esquadras brasileiras, argentinas e inglesas de passagem 

pelo Porto Grande. Eram também realizados bailes para a alta sociedade mindelense a 

bordo dos navios. Em 1902, o jornal A Liberdade fez referência a uma fragata de guerra 

da República Argentina, a bordo da qual houve um baile, “tendo sido convidadas as 

principaes familias da ilha, que assistiram a essa brilhante festa dansando-se 

animadamente até depois da meia noite” (“Presidente...”, 1902: 1). A banda de música 

do navio argentino também tocou no coreto da praça para a população da ilha, seguindo 

depois o seu rumo. Eventos como esses tornavam possível que as novidades musicais da 

Europa e da América chegassem rapidamente a São Vicente, exercendo significativa 

influência sobre as formas de música locais. 

Tudo isso é parte do retrato de um ambiente cosmopolita e efêmero, “um S. 

Vicente amável mas superficial, de amizades fáceis mas fortuitas e passageiras como as 

pessoas estivessem apostadas em não se deixarem marcar ou prender”, como descreve 

em um de seus romances o escritor Germano Almeida (1997: 155). Mas juntamente 

com a multidão que pela ilha passava por curto período de tempo, a cidade começava a 

contar também com muitos estrangeiros que ali adotavam residência fixa. Firmas 

inglesas, italianas, alemãs e portuguesas abriram representação na cidade, trazendo com 

elas funcionários de nacionalidades diversas para a realização de atividades 

especializadas. Chegaram também numerosos comerciantes judeus, provenientes do 

norte da África. Em 1879, Mindelo já contava com a maior comunidade de estrangeiros 

do arquipélago. A presença inglesa na ilha era especialmente marcante. A língua crioula 

na sua variante sanvicentina ficou repleta de anglicismos. Os britânicos introduziram 

também entre a população mindelense novos bens de consumo, trazidos das indústrias 
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inglesas, e novos costumes, como a prática de esportes (golfe, futebol, críquete, tênis...) 

e a utilização de novo vestuário, à moda colonial inglesa, com camisas e bermudas 

brancas, sapatos e meias até os joelhos. 

Além das inúmeras firmas comerciais estrangeiras (e também por causa delas), 

muitos países abriram representação consular ou vice-consular no Mindelo – Alemanha, 

Bélgica, Brasil, Dinamarca, Estados Unidos, Inglaterra, Itália, Países Baixos, Uruguai, 

Rússia, Suécia, Noruega e Turquia. Tudo isso apesar de o Mindelo não ser a capital 

política da Província de Cabo Verde. Mas não faltaram também argumentos a favor da 

transferência da capital para a cidade do porto, justamente em razão dessa atmosfera 

cosmopolita. É o que vemos no artigo publicado em 1899 na Revista de Cabo Verde: 

 

(...) pouco falta para que S. Vicente seja, officialmente, a capital da provincia. 
     A cousa reduz-se a uma remoção de velhos archivos e velhos burocratas; tirar 
uns dos seus armarios, sacudil-os da poeira; desaninhar outros dos seus home, 
arrancal-os ás suas queridas febres e, quiçá, a uma certa cousa que affastava os 
gregos, desgostosos, da ilha de Lemnos... 
     O resto já está em S. Vicente. Lá está o governador; lá está o extraordinario 
movimento da navegação inter oceanica, a estonteadora actividade de uma 
robusta vida commercial, o espectaculo verdadeiramente original d’uma 
população fluctuante que os grandes transatlanticos despejam ali, e que, 
desembarcando de manhã e partindo à noute, fazem d’aquillo uma extranha feira 
cosmopolita, um acampamento de multidões que passam para a America e que 
regressam á Europa e Asia;– ruas atulhadas de gente que fala em todas as 
linguas, specimens de todas as raças, exhibição de todos os vestuarios, de todos 
os costumes, de todos os typos, desde o salero das filhas da Hespanha até as 
figuras sentimentaes das misses tysicas; desde o rabicho do chinez até o punhal 
do corso; e, finalmente, lá está o interesse de representação a chamar todo o 
nosso luxo de gallões a, perante navios e officiaes de todas as nações, attestar 
que o velho Portugal tambem marcha com o resto do mundo... (“A Mudança...”, 
1899: 1-2) 
 

Ao lado do cosmopolitismo, outro traço que singularizava o Mindelo, 

especialmente quando comparado a outras localidades no arquipélago, era seu caráter 

eminentemente urbano. Voltada quase que exclusivamente para o porto, a cidade 

agregava muito das vantagens e dos problemas das aglomerações urbanas modernas. 

A grande massa populacional da cidade formava um verdadeiro proletariado 

portuário. Segundo os dados do recenseamento publicado no Boletim Oficial de 1880 

(apud Cabo Verde, 1984: 33), de um total de 1.623 pessoas a exercer uma profissão no 
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“A segunda metade do século XIX foi, 
em todo o mundo, um período 
revolucionário nas artes populares (...). 
Na França, o período subseqüente à 
Comuna produziu o chansonnier das 
classes operárias, e depois de 1884 surgiu 
seu produto culturalmente mais 
ambicioso e boêmio, o cabaré de 
Montmartre: o grande Aristide Bruant 
produziu sua famosa coleção de arte do 
lumpemproletariado, “Dans la Rue”, em 
1889. Na Espanha, uma evolução 
impressionantemente semelhante à norte-
americana produziu o cante hondo, o 
flamenco andaluz, que como o blues, com 
o qual tanto se parece, surgiu como 
canção folclórica trabalhada 
profissionalmente nos ‘cafés musicais’ de 
Sevilha, Málaga e Cartagena, das décadas 
de 1860 a 1900. Todos esses fenômenos 
têm duas coisas em comum: surgiram do 
entretenimento profissional dos 
trabalhadores pobres e surgiram em 
grandes cidades. São, na verdade, produto 
da urbanização (...).” (Hobsbawm, 
1996:59) 

Mindelo, 671 trabalhavam nas companhias carvoeiras.33 Os camponeses pobres das 

ilhas vizinhas que chegavam a São Vicente para trabalhar no porto precisavam enfrentar 

um processo de mudança profunda, passando a integrar uma nova classe social. A 

transformação desse grupo em operariado portuário e urbano deu-se principalmente em 

virtude dos esforços de uma verdadeira socialização empreendida pelo patronato inglês 

(Correia e Silva, 2000: 122-124). Para formar uma classe de trabalhadores submissos, 

disciplinados e laboriosos, os britânicos combinaram intensa exploração econômica a 

um estratégico paternalismo social. As 

companhias carvoeiras inglesas se 

empenharam na construção de verdadeiros 

bairros operários em São Vicente, seguindo o 

modelo das concentrações urbanas da 

Inglaterra industrializada, onde os 

trabalhadores (antigos camponeses) passavam 

a vivenciar um cotidiano plenamente novo. E o 

crescente proletariado sanvicentino 

desenvolvia progressivamente um modo de ser 

peculiar, nas práticas e valores que 

compartilhavam e nas formas culturais a que 

davam origem. Foi nesse meio, entre essas 

pessoas, que ganhou projeção a morna, 

experienciada em situações diretamente 

relacionadas ao cotidiano da população de 

trabalhadores. Ao fim de um longo dia de trabalho, era ao violão, ao som das mornas, 

que muitos homens do porto encontravam seu merecido descanso – tocando seu 

instrumento à soleira das portas, no movimento das tabernas ou mesmo na diversão dos 

bailes a pau-e-corda. 

 O Porto Grande também favoreceu o rápido crescimento de um forte grupo de 

comerciantes, composto principalmente por membros das elites das ilhas agrárias, que 

chegavam a São Vicente no intuito de aproveitar as oportunidades de bons negócios 

apresentadas pela cidade do porto. E nesse mesmo contexto surgiu ainda grande número 

de subempregos, sempre relacionados ao cotidiano portuário. Ganhava destaque entre 

                                                 
33 É interessante notar que o citado recenseamento, relativo ao ano de 1879, já faz referência a um 
indivíduo que se dedicava à música como profissão. 
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essas atividades a função de “cicerone”. Eram meninos que, aparentemente voltados 

para a orientação daqueles que se encontravam em trânsito pela cidade, e aventurando-

se no falar rudimentar de várias línguas, procuravam de fato tirar todo o lucro possível 

em cima dessas pessoas. Abordavam insistentemente a população flutuante, atribuindo a 

si próprios o papel de guia. Ao redor do cais do porto surgiam ainda carregadores 

(especialmente mulheres), vendedores ambulantes, contrabandistas, gigolôs, prostitutas, 

mendigos, ladrões e até mesmo aqueles que garantiam a subsistência mergulhando no 

mar para apanhar as moedas atiradas pela tripulação e passageiros dos navios. O cenário 

causava espanto àqueles que por lá passavam: 

 

Aside from the business of ship supply, commercial activities in the great harbor 
were always marginal and precarious, and often immoral or illegal. Whenever a 
ship came in, it was quickly surrounded by small boats. Ignoring the many 
sharks in the water, divers would dive in after the small coins tossed into the sea 
by the bemused sailors or passengers. A horde of peddlers, making a precarious 
living from selling fruits, sweets, and island curios, would try to gain the deck. 
Others would buy cigarettes and tobacco, to be smuggled ashore and resold, 
defrauding the Portuguese customs. The passenger or seaman who ventured 
ashore found himself assailed by a small army of beggars, pimps, prostitutes, 
and vagabonds – not to mention the importunate secretários, the self-appointed 
all-purpose guides, messenger boys, and procurers who attached themselves to 
the luckless visitor with undiscourageable enthusiasm; one such secretário might 
even earn his “wages,” or tip, by keeping other secretários, beggars, and 
panderers at bay. 
     Only the very thirsty, or the lascivious, could have found Mindelo attractive. 
Alfred B. Ellis, who was overcharged and cheated at Mindelo in 1873, described 
it as “perhaps the most wretched and immoral town that I have ever seen.” 
(Duncan, 1972: 164-165) 34 
 
 

                                                 
34 “Exceto pelos negócios de reabastecimento dos navios, as atividades comerciais no Porto Grande eram 
sempre marginais e precárias, e freqüentemente imorais ou ilegais. Sempre que um navio chegava, era 
rapidamente rodeado por pequenos barcos. Ignorando a grande quantidade de tubarões na água, 
indivíduos mergulhavam à procura das pequenas moedas lançadas ao mar pelos marinheiros e passageiros 
atônitos. Uma horda de vendedores ambulantes, retirando seu precário sustento da venda de frutas, doces 
e curiosidades da ilha, tentava chegar ao convés. Outros compravam cigarros e tabaco, a serem 
contrabandeados e revendidos, defraudando a alfândega portuguesa. Os passageiros ou marinheiros que 
se aventurassem em terra eram logo assaltados por um pequeno exército de pedintes, alcoviteiros, 
prostitutas e vagabundos – sem mencionar os importunos secretários, isto é, os auto-indicados guias para 
todos os propósitos, garotos de mensagem e alcoviteiros que se prendiam ao visitante sem sorte com um 
entusiasmo impossível de desencorajar; tal secretário podia até mesmo ganhar o seu ‘salário’ ou gorjeta 
mantendo os outros secretários, pedintes e alcoviteiros na baía. 
     Apenas aqueles com muita sede, ou os lascivos, poderiam achar o Mindelo atraente. Alfred B. Ellis, 
que foi explorado e trapaceado no Mindelo em 1873, descreveu-a como ‘provavelmente a cidade mais 
miserável e imoral que eu já vi’.” 
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“Assim, se tomarmos em conjunto o fado de 
Lisboa, o tango de Buenos Aires e a rebética 
de Atenas, verificamos em primeiro lugar 
que todos eles emergem e se tipificam pouco 
antes ou depois de meados do século XIX 
em bairros pobres e/ou periféricos de 
grandes cidades portuárias de indústria 
nascente e atraindo gentes vindas do interior 
ou do estrangeiro. A população desses 
bairros, acantonada na marginalidade dos 
seus ofícios de circunstância, familiar de 
tabernas e prostíbulos, foi elaborando 
formas culturais através das quais poderia 
dizer-se e simultaneamente interpretar o 
espaço social mais amplo em que se 
encontrava inserida.” (Pais de Brito, 1982: 
15-16) 

Apesar da surpresa e do repúdio que 

provocava em alguns de seus visitantes, 

tratava-se, enfim, de um contexto que tinha 

muito em comum com diversas outras 

cidades portuárias ao redor do mundo. 

Lisboa, Buenos Aires, Nova Orleans, Atenas 

ou Sevilha, todas tinham as suas 

peculiaridades, mas compartilhavam também 

alguns traços próprios de cidades que 

prosperaram ao redor de um porto. Entre 

outras semelhanças, todas permitiram, à 

mesma época, o florescer de uma cultura popular urbana e proletária, capaz de refletir o 

encontro de culturas e o contraste entre a miséria e a riqueza característicos dessas 

urbes. 

A morna cabo-verdiana esteve sempre em estreita relação com a população de 

trabalhadores pobres e mesmo de indivíduos em estado de miséria que, como vimos, 

ajudavam a compor o meio portuário mindelense. É o que podemos observar no texto 

extraído das atas das sessões da Comissão Municipal de São Vicente: 

 

(...) O mesmo Sr. Vogal Dr.º Sallis fez lembrar ao Sr. Presidente, como 
Administrador do Conçelho, que todas as vezes que em terra andão passageiros 
dos paquetes, são estes sempre asaltados por varias mulheres, e crianças pedindo 
esmolla, e usando de palavras indecentes, trajando indecentemente. O Sr. 
Presidente disse que por varias vezes tem dado ordens aos regedores para fazer 
policia necessaria quando há passageiros em terra afim d’evitar semelhante 
abuso, mas que novamente faria as ordens necessarias. O mesmo Sr. Vogal Dr.º 
Sallis lembrou ao Sr. Presidente sobre um divertimento que está em uso entre a 
gente de classe baixa n’esta Ilha a que chamão “batuque ou Mórnas” que muitas 
vezes passão a ser encomodativas, e que seria bom que expedisse ordens para 
que não fossem tão frequentes a bem do socego publico, e que quando tivesse 
lugar taes divirtimentos que fossem até uma certa hora, e que se munissem 
d’uma competente liçença da Administração do Conçelho; = ao que o mesmo Sr. 
Presidente, explicou e fez ver ao mesmo Sr. Vogal, de não haver n’esta 
povoação custumes de haver “batuques”, não obstante passava a provendiçiar, 
para que não houvesse sem liçença da Administração do Conçelho essas danças 
da terra a que chamão “Mórnas”.35 
 

                                                 
35 Actas das Sessões da Commissão Municipal da Ilha de S. Vicente, sessão ordinária do dia 9 de maio de 
1866, Cx. 3 (1861-1868), p. 134-135. 
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Buenos Aires, o berço do tango, 
era, ao final do século XIX, uma 
cidade em expansão. Seu 
crescimento demográfico foi 
sustentado sobretudo por um 
grande contingente de imigrantes, 
advindos dos mais diversos 
países para compor a massa de 
trabalhadores. Tratava-se também 
de uma população marcadamente 
masculina. Nesse período, 70% 
dos habitantes de Buenos Aires 
eram homens. (Mariñas, 2004) 

O texto citado é a primeira referência escrita sobre a presença da morna na Ilha de São 

Vicente. Em 1866, na segunda década de existência efetiva do Mindelo, a morna já se 

apresentava como uma prática comum entre a população local. Através desse texto é 

possível constatar que essa forma musical acompanhou bem de perto o desenvolvimento 

do Porto Grande. As críticas que aí são feitas à morna estão entrelaçadas às reclamações 

sobre o comportamento das pessoas pobres que buscavam insistentemente um meio de 

subsistência no contexto portuário. A morna chega a ser explicitamente vinculada à 

“gente de classe baixa”. Podemos observar ainda no texto duas questões de significativa 

importância. A primeira delas refere-se à grande preocupação da administração colonial 

em controlar o comportamento da população, em especial as suas formas de 

divertimento, como voltaremos a ver no decorrer desta tese. A segunda questão está 

relacionada à ênfase dada pelo Presidente da Comissão Municipal na diferença entre a 

morna e os chamados batuques. A distinção entre as duas formas de música já é parte 

do longo processo de construção da morna como um gênero musical singular. É 

também parte de um discurso que ganha cada vez mais força, onde a Ilha de São 

Vicente (e com ela a morna) passa a ser vista como o lugar da civilização, distanciado 

da Ilha de Santiago, pensada a partir de suas fortes heranças africanas, entre elas a 

forma musical do batuku. 

 Outro traço comum às cidades portuárias como o Mindelo são seus altos índices 

de masculinidade (nº de homens/nº de mulheres). Atraindo para o trabalho no porto 

majoritariamente migrantes do sexo masculino, tais cidades acabam por desenvolver 

desequilíbrio no que concerne à presença de homens e 

mulheres. Essa é uma característica bastante evidente 

na composição da sociedade mindelense durante os 

anos de crescimento e prosperidade do Porto Grande. 

Na Freguesia de Nossa Senhora da Luz (Mindelo), ao 

final do ano de 1880, após a instalação de uma nova 

companhia carvoeira (Cory Brothers), o desequilíbrio 

demográfico era patente. A população alcançou o total 

de 4.064 habitantes, sendo 2.208 do sexo masculino e 

apenas 1.856 habitantes do sexo feminino, ou seja, uma taxa de masculinidade de 1,19 

(Costa, 1882). Vale notar que, no decorrer do século XX, especialmente entre as 

décadas de 50 e 70, quando a emigração cabo-verdiana para os países da Europa e para 

os Estados Unidos alcança sua intensidade máxima, a composição da população total de 
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Cabo Verde revela desproporção inversa ao caso mindelense aqui abordado. Com a 

partida de impressionante número de homens cabo-verdianos para além das fronteiras 

do arquipélago, a taxa de masculinidade geral chega a 0,83 no ano de 1950 

(Recenseamentos Gerais da População, 1950-1990 apud Andrade, 1998: 81). Esses 

índices mostram-se especialmente baixos na zona rural, dada a especificidade do 

fenômeno migratório nessas áreas. Segundo o censo de 1980, o índice de masculinidade 

da população residente no Concelho de Santa Catarina (localizado no interior da Ilha de 

Santiago) alcançou apenas 0,77. 

 A atmosfera portuária também fez do Mindelo uma cidade boêmia, onde 

proliferavam os bares, tascas, prostíbulos, bilhares, etc. A Rua Santo António, uma das 

quatro primeiras construídas no Mindelo, bem próxima ao porto, era tão repleta de 

estabelecimentos dessa natureza que ficou conhecida como “Rua das Canecadinhas” e 

“Rua de Pasá Sabe”, isto é, rua da diversão. Joaquim Vieira Botelho da Costa, que em 

1882 apresentou à Sociedade de Geografia de Lisboa um relatório sobre a Ilha de São 

Vicente, enumerou todos os estabelecimentos comerciais do Mindelo ao final do ano de 

1879. Entre armazéns, lojas de fazendas, mercearias, padarias, açougues, restaurantes, 

hotéis e bilhares, foram registradas 108 tabernas. O número é impressionante, 

especialmente tendo-se em conta que a população do Mindelo nesse mesmo ano 

chegava apenas a 3.717 habitantes. As tabernas correspondiam a 68% do total de 

estabelecimentos comerciais da cidade (Costa, 1882). E elas ditavam o clima da ilha, 

por onde passava diariamente grande quantidade de homens do mar à procura de 

descanso e diversão. 

 O escritor António Aurélio Gonçalves, grande cronista do cotidiano mindelense, 

narrou em vários de seus contos essa atmosfera boêmia: 

 

(...) o botequim da Lúcia era um lugar em que se podia passar um bocado 
entretido de conversa e de animação. 
     Quando uma pessoa está aborrecida em casa, sem nada que fazer, sentindo-se 
só, vai lá, porque encontra companhia. Há sempre rapazes e raparigas – a 
sociedade do Lombo, gente de muitos ofícios, alguns empregados, outros com a 
vida no ar, sem ocupação. Encostados ao balcão ou às paredes, assentados em 
bancos ou num caixote, contam-se histórias, cavaqueia-se no meio do vaivém 
dos compradores e dos estalidos da mancarra descascada e atirada para a boca 
com um movimento brusco. Volta e meia, os dedos desinquietos de um tocador 
lá procuram as cordas do seu instrumento (sem intenção de tocar, somente por 
hábito, pela necessidade de o sentir viver) e solta uma nota, dedilha uma 
variação; com isso, os bordões vão entremeando o burburinho com as suas 
ressonâncias longas, profundas, e com os seus frémitos. E, quando a maré é boa, 
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“Forma musical popular, o Fado surge 
naturalmente (à semelhança do que 
sucedeu com todas as suas congéneres 
em todo o mundo) ligado ao complexo 
mundo da sociabilidade e lazer urbanos 
dos bairros pobres: tabernas, bordéis e o 
então mais popular divertimento 
lisboeta, as touradas. O termo fadista 
conhece mesmo ao longo do século XIX 
um duplo sentido: o seu significado mais 
imediato era sinónimo de marginal 
quando aplicado a um homem ou de 
prostituta quando aplicado a uma 
mulher, tudo com imediata associação ao 
bas fond, à criminalidade, aos universos 
prisionais, embora pudesse igualmente 
designar um intérprete de Fado.” 
(Carvalho, 1999: 44) 

então, aparecem mornas, sambas atacados com ardor e acompanhados com 
sapateado, risadas, baile. 
     Estas coisas, todavia, só se fazem em noites em que o dinheiro corre, e o 
dinheiro quem o deixa no Lombo é o marítimo que vem de longe, cansado de 
mar, faminto de terra firme, de mulheres, sedento de álcool e com vontade de 
dançar, de fazer doidices. É o estrangeiro. A animação do Lombo – deixemo-nos 
de contos – é o estrangeiro. E, depois, quem é que tem vontade de sair de sua 
casa em noite com um vento destes? (Gonçalves, 1998a: 50) 

 

É este, enfim, o ambiente onde prosperou a morna. Nele, esse gênero musical encontrou 

as condições propícias para ser experienciado em toda a sua profundidade, narrando a 

dor da partida e da saudade, a relação com o mar, o amor distante. Nos botequins 

mindelenses, à beira do porto, a morna encontrou ainda os marinheiros vindos de outras 

terras, que traziam novidades musicais 

(especialmente o samba e o tango) e agregavam 

à canção cabo-verdiana novas qualidades.36 

 Mas as tabernas eram também o lugar da 

marginalidade, onde se encontravam todos 

aqueles que eram excluídos do sistema legal de 

abastecimento dos navios e que procuravam no 

caminho da ilegalidade a sua sobrevivência. As 

prostitutas, em particular, eram parte 

fundamental desse ambiente boêmio, marginal e 

masculinizado. Como em quase todo meio 

portuário, a prostituição ganhou força no Mindelo como forma de garantir o sustento, 

aproveitando-se da presença da enorme população flutuante, majoritariamente 

masculina. Também aqui os limites entre legalidade e ilegalidade mostravam-se 

presentes. A administração colonial tentava insistentemente controlar a prostituição 

                                                 
36 Tenho evitado, propositadamente, incluir o Rio de Janeiro entre as cidades portuárias que deram 
expressão a gêneros de música popular urbana entre finais do século XIX e princípios do século XX. 
Embora tal cidade tenha se consolidado como o palco onde prosperou o samba, mais ou menos nesse 
mesmo momento histórico, acredito que, tanto o Rio de Janeiro quanto o samba possuem algumas 
características que os singularizam na comparação com os outros casos mencionados. O Rio de Janeiro 
não apresenta os traços de uma cidade portuária nos moldes aqui tratados. O centro da vida social e 
econômica da cidade não se localizava no porto e nas atividades a ele associadas. Da mesma forma, o 
contexto de desenvolvimento do samba traz novos elementos, como sua relação com as religiões afro-
brasileiras e uma presença feminina significativa, não restrita ao domínio da prostituição (ver Vianna, 
1995). Isento-me aqui, portanto, de aprofundar a discussão sobre a propriedade da aproximação entre os 
ambientes de florescimento do samba e os dos outros gêneros musicais citados, sem no entanto deixar de 
afirmar a presença marcante dessa canção brasileira no fluxo musical interatlântico, chegando a Cabo 
Verde como um fator capaz de exercer grande influência no desenvolvimento da morna. 
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“Os blues tomaram forma 
instrumental nos pianos dos bares, 
casas de dança, tabernas e bordéis 
do Sul, provavelmente nos 
acampamentos de marinheiros e de 
outros trabalhadores, talvez no 
Sudoeste. Tem-se notícia de que já 
existia por volta de 1880. As 
primeiras mulheres a cantá-lo 
publicamente foram muito 
provavelmente prostitutas (...).” 
(Hobsbawn, 1996: 56). 

cadastrando e inspecionando as mulheres que se dedicavam a essa atividade. Mas a 

chamada prostituição tolerada encontrava sempre a concorrência da clandestina, que 

crescia velozmente. A situação era motivo de muita preocupação, como podemos ver no 

artigo seguinte: 

 
Em todo o arquipelago é na ilha de S. Vicente aquela em que a prostituição 
campeia, em todas as suas consequencias funestas para o futuro de uma 
população. 
     A precocidade é sem duvida uma das horrendas caracteristicas da prostiuição 
no nosso meio, onde á mistura com adultas – verdadeiros focos de morbidez 
fisica e moral – encontramos creanças de 10, 12 e 15 anos, dadas á pratica das 
mais requintadas anomalias sexuaes. 
     Varias as causas determinantes da prostituição, de relance apercebemos que 
ela se filia na hereditariedade, na obsessão do luxo, na carencia de recursos 
monetarios, na devassidão do ambiente. 
     Mas entre todas as cousas (sic) de tal fenomeno patologico-social há uma que 
é a sintese do embotamento de todas as qualidades nobres da alma – é o 
mercantilismo das mães, donde resulta o estupro não ser perseguido 
criminalmente e a ação da justiça não se fazer sentir na repressão de actos que 
são a causa eficiente da degenerescencia moral que os nossos olhos todos os 
dias, hora a hora, passo a passo, observam. (“Prostituição”, 1914: 1) 

 

Provavelmente o maior de todos os males trazidos pela prostituição eram as 

doenças venéreas, especialmente a sífilis. São Vicente tornou-se uma porta aberta para a 

doença, trazida à ilha pelas tripulações e passageiros dos navios e rapidamente 

disseminada pela população local. A sífilis era o flagelo do Mindelo. Como afirma 

Correia e Silva (2000: 137), “se o Porto Grande é 

incontestavelmente um meio de modernização do 

arquipélago, ou, como preferem os entusiastas do 

progresso, um meio de civilização, é-o também de 

sifilização.” Assistia-se no Mindelo ao crescimento 

de uma população miserável, de mulheres 

exploradas e um grande número de doentes. E eram 

essas mesmas mulheres, acostumadas a passar seus 

dias em tabernas e prostíbulos e expostas às mais diversas moléstias, que 

acompanhariam de perto o desenvolvimento da morna. 

 Já no decorrer do século XX, mais precisamente a partir de 1917, o Mindelo 

ficaria conhecido não apenas como a cidade do porto, mas também como a sede do 

Liceu Nacional Infante D. Henrique. O investimento no domínio do ensino trouxe nova 
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dinâmica à cidade. Diversas famílias em todo o arquipélago mandavam os seus filhos 

para estudar em São Vicente – sempre que as condições financeiras o permitissem. Era 

esse o motivo de um novo fluxo migratório para a ilha, agora atingindo outras camadas 

da sociedade cabo-verdiana. Mais tarde, esse vínculo construído entre São Vicente e a 

educação formal seria também responsável por fortalecer a imagem da ilha como a 

capital cultural de Cabo Verde. 

É importante observar que os estudantes do liceu, responsáveis pela formação da 

futura elite intelectual cabo-verdiana, não constituíam um grupo isolado do restante da 

sociedade. Não eram raras suas incursões pelas tabernas dos bairros populares e pelos 

bailes organizados por membros das classes mais baixas. Mesmo o sombrio universo da 

prostituição era bem conhecido por esses indivíduos, como podemos observar na 

próxima narrativa. O texto foi extraído do romance Chiquinho, de Baltasar Lopes, e faz 

referência à passagem do personagem principal e seus amigos do liceu pelas regiões da 

boemia portuária mindelense: 

 

Largo da Salina. À porta das lojas, grupos de homens e mulheres. Dentro das 
tabernas a luz de petróleo desenha figuras estranhas nas paredes. O largo está 
mergulhado em sombra. Os coqueiros semelham gente, com o seu corpo 
dobregado, a abanar. No esteirado de cricket há silhuetas de raparigas. Sons 
apagados de violão e cavaquinho. 
     – Psiu... 
     – Larga-me da mão... 
     – Vamos! 
     – Eu não! Vocês do Liceu são muito abusados, não pagam... 
     – Juro que pago... 
     – Deixa-me ver o dinheiro... 
     – Tu és novinha de mais... 
     – Adá! Eu sou mocrata, moço... (Lopes, 1997: 103) 
 

O contato entre esses diferentes grupos sociais viria a ser crucial para a difusão 

da morna por diversos setores da sociedade cabo-verdiana. Não se restringindo ao 

marginalizado contexto portuário, a morna dava um importante passo rumo à sua 

consagração como símbolo da unidade nacional em Cabo Verde. 

A partir da virada para o século XX, a decadência do Porto Grande apresentou-

se como um processo irreversível. Diversos fatores internos e externos levaram ao lento 

mas definitivo enfraquecimento das atividades portuárias. A cada ano que passava, 

diminuía o movimento de navios no Porto Grande. O preço do carvão em São Vicente 

subiu muito, enquanto novos portos surgiram no cenário com preços mais competitivos. 
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A ameaça imposta pelos concorrentes portos das Canárias e de Dacar fez-se real e as 

duas localidades passaram a atrair para si o grosso do movimento de navios para 

reabastecimento. Enquanto isso, os altos impostos cobrados pela administração colonial 

portuguesa tornavam excepcionalmente onerosos os encargos da navegação na baía do 

Mindelo, dificultando ainda mais a situação do Porto Grande. 

O cenário internacional também contribuiu fortemente para a decadência desse 

porto. No decorrer da Primeira Guerra Mundial, os alemães bloquearam a 

movimentação de navios no Mindelo. Passada a guerra, a situação dessa cidade 

portuária nunca mais seria a mesma. A década de 1930 trouxe a depressão econômica 

que atingiu todo o mundo e fez-se especialmente devastadora em São Vicente, 

diminuindo drasticamente a quantidade de navios que aportavam à ilha. Em 1933, 

apenas 517 navios de longo curso entraram na baía. Por fim, durante a Segunda Guerra 

Mundial, Cabo Verde, que integrava o império colonial português, sofreu o duro 

bloqueio dos aliados. 

Paralelamente a toda essa situação, transformações de ordem tecnológica 

fizeram cair a importância do Porto Grande. A invenção do motor de combustão interna 

levou à substituição progressiva do carvão de pedra pelo petróleo como combustível dos 

navios, alterando as condições das travessias interatlânticas. Ainda, houve a introdução 

da telegrafia sem fios, diminuindo o interesse pela localização estratégica de Cabo 

Verde. Eram novos tempos, com uma nova tecnologia e uma nova geo-política. 

Apesar de tudo correr contra a prosperidade do Porto Grande, sua crise sucedeu 

como um lento processo. Depois da Primeira Grande Guerra, a Alfândega do Mindelo 

ainda rendia bons lucros ao governo colonial, com seu rendimento correspondendo a 

50% da receita aduaneira total de Cabo Verde. Em 1920, essa alfândega rendeu mais 

que o dobro de todas as outras casas fiscais da colônia (Cabo Verde, 1984: 76). Mas, 

pouco a pouco, os mindelenses iam sentindo os efeitos da decadência do porto: 

 

Já não era o tempo em que o porto de S. Vicente se coalhava de embarcações de 
toda a espécie; claro: naquela época ainda os rendimentos da baía continuavam 
sendo o grande recurso de S. Vicente e de Cabo Verde (conforme a frase do Dr. 
João Martins, que Nuninho repetia com ênfase: “o pulmão pelo qual Cabo Verde 
respirava”); contudo o movimento, as possibilidades já se não comparavam com 
as do bom tempo. Quando não houvesse vapores, o seu bote ficava arrastado na 
areia e os seus moços espalhavam-se pelos arrabaldes, inactivos. Nuninho não 
queria pensar na decadência de S. Vicente, metia-se em casa ou assentava-se à 
sua porta, fumava e aborrecia-se. (Gonçalves, 1998b: 100-101). 
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 A narrativa do escritor António Aurélio Gonçalves fornece o retrato do marasmo 

que começou a tomar conta da cidade que já havia sido símbolo de movimentação, vida 

agitada, ponto de encontro de pessoas de diversas partes do mundo. Mas os efeitos da 

decadência do Porto Grande tornaram-se ainda mais devastadores, especialmente 

quando combinados a uma série de crises de seca que assolaram o arquipélago. 

As catástrofes de natureza climática, com falta de chuvas e conseqüentes 

escassez de colheita e mortandade pela fome, acompanharam a história de Cabo Verde. 

A primeira referência escrita sobre crises de seca e fome nas ilhas remete ao final do 

século XVI (Amaral, 1964: 187). Esses eventos agravaram-se com o tempo e, durante o 

século XX, a seca provocou impressionantes índices de mortalidade. Foram 17.575 

mortes pela fome em 1921, 24.463 entre os anos de 1941 e 1943, e 20.813 em 1947-

1948 (Carreira, 1984: 16). A seca e a fome atingiam principalmente as ilhas agrícolas 

(Santiago, Fogo, Brava, Santo Antão e São Nicolau), mas logo surtiam efeitos em São 

Vicente, abastecido em larga medida pela produção originária dessas ilhas. Além disso, 

o Mindelo representava para muitas pessoas das ilhas vizinhas a única esperança de 

sobrevivência, o que intensificou a migração interna. Entre 1940 e 1975, a população de 

São Vicente passou de 16.000 a aproximadamente 36.000 habitantes (Cabo Verde, 

1984: 95). Porém, com a redução do movimento marítimo, São Vicente já não 

apresentava mais as oportunidades de emprego que um dia ofereceu. 

O resultado dessa seqüência de graves problemas foi o aumento dramático da 

taxa de desemprego. A pobreza e a miséria saltavam aos olhos. Grande número de 

pessoas enchia as enfermarias do hospital, doentes e sem ter o que comer em suas casas. 

A diminuição da navegação no Porto Grande levou também a uma crise no comércio. 

Muitos estabelecimentos foram obrigados a fechar suas portas. A desolação era geral. 

Em 1958, as companhias carvoeiras inglesas deixaram finalmente o Porto 

Grande do Mindelo. Quase simultaneamente, a companhia inglesa de telégrafo fechava 

suas portas. Era o fim do período de glórias dessa cidade portuária. 

Apesar do término desse ciclo de prosperidade do Porto Grande, a Cidade do 

Mindelo ainda hoje tem suas referências no contexto portuário. O passado ligado à 

navegação internacional marcou o início do povoamento de São Vicente e todo o 

processo de seu desenvolvimento. Portanto, não há como pensar sobre a atual realidade 

sanvicentina sem traçar as coordenadas desse passado e considerar a sua importância, 

mesmo que simbólica, nas situações vivenciadas hoje por essa população. Até porque 

São Vicente nunca chegou a encontrar alternativa econômica à altura de substituir as 
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antigas atividades portuárias. Para o interesse particular desta tese, é importante notar 

que todo o ambiente descrito neste capítulo é fundamental para a compreensão do 

desenvolvimento da morna, assim como se mostra crucial na apreensão dos contextos 

onde esse gênero musical é hoje vivenciado. 
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  Capítulo V 

 

A ENCENAÇÃO DA MORNA NAS “NOITES CABO-VERDIANAS” 

 

 

 

 Cheguei à Cidade do Mindelo com o objetivo de fazer uma etnografia da 

experiência com a morna. Se a esfera da experiência humana, pensada como a única 

forma de apresentação da realidade à consciência, é demasiado estreita e pessoal, a 

maneira de transcendê-la seria pela interpretação de suas “expressões culturais”, 

conforme o caminho apontado por Dilthey (1976) e seguido por antropólogos como 

Turner e Bruner (1986). As expressões, sejam elas representações, performances, 

objetificações ou textos, são a forma como os indivíduos articulam suas experiências, 

conferem sentido a elas e as tornam públicas. A experiência individual transforma-se, 

através da sua expressão, num atributo cultural e passa a constituir, assim, um objeto de 

análise privilegiado. Segundo Bruner (1986: 09), uma das vantagens de realizar um 

estudo da cultura com enfoque nas expressões da experiência é que as unidades básicas 

de análise são estabelecidas pelos próprios sujeitos estudados e não pelo antropólogo 

como um observador que impõe categorias a partir de seu arcabouço teórico. Portanto, 

progressivamente minha investigação deveria deixar de ser uma procura pela morna 

como produção autônoma para se concentrar na análise das expressões da experiência 

com esse gênero musical, apresentadas pelos próprios cabo-verdianos como unidades de 

sentido socialmente construídas, onde a morna passasse a ser pensada como parte de 

uma totalidade. 

 Minha busca pela experiência com a morna na atual realidade mindelense 

indicava uma única direção. Durante meses de trabalho de campo, a pergunta pelos 

locais e eventos onde a morna era vivenciada, feita por uma mulher de 26 anos, branca, 

com aparência de portuguesa e sotaque de brasileira, encontrava sempre a mesma 

resposta: as “noites cabo-verdianas”. Eram respostas bem precisas e restritivas: noite 

cabo-verdiana no Hotel Chez Loutcha às quintas-feiras; noite cabo-verdiana no 

Restaurante Archote às sextas-feiras; no Nela's às segundas-feiras... A programação 

parecia bem montada e era quase impossível escapar a ela. 
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Meu conhecimento prévio sobre a realidade cabo-verdiana era o bastante para 

sugerir que a morna não deveria estar limitada a esse espaço restrito de hotéis, bares e 

restaurantes. Porém, antes de tudo era preciso desvendar analiticamente aquele evento 

que a mim era apresentado como genuína expressão da experiência com a morna. E se 

minhas características (como sexo, idade, cor e nacionalidade) ajudavam a me 

encaminhar exclusivamente para esse tipo de evento, já era esse um dado importante 

para começar a compreender as particularidades das noites cabo-verdianas e, talvez 

mais ainda, das outras situações de vivência da morna, das quais eu era freqüentemente 

afastada e que serão o foco do capítulo VII. 

Segundo o relato de pessoas envolvidas com a organização das noites cabo-

verdianas no Mindelo, foi durante a primeira metade da década de 1970 que se começou 

a fazer apresentações de música em bares locais, sendo o repertório composto não 

apenas por mornas e coladeiras, mas igualmente por fados e músicas brasileiras. A 

noite cabo-verdiana não é um evento exclusivo de São Vicente, ocorrendo também em 

outras localidades do arquipélago, o que nos faz supor a existência de várias versões 

para o seu surgimento. Em São Vicente, porém, há relativo consenso de que o 

Bar/Restaurante Calypso, inaugurado em janeiro de 1975, é o berço da noite cabo-

verdiana tal qual ela veio a se estabelecer na ilha. Ofélia Ramos, dona do Calypso, havia 

vivido muitos anos no Senegal antes da construção desse estabelecimento comercial. 

Ainda emigrada, construiu em Cabo Verde uma casa com a intenção de um dia retornar 

para sua terra natal. Como já tinha acumulado experiência trabalhando em um 

restaurante em Dacar, optou por reformar a moradia construída, transformando-a no 

Bar/Restaurante Calypso, com músicos contratados para tocar duas vezes por semana. 

Nascia, assim, a noite cabo-verdiana como investimento de uma emigrante retornada. 

O contexto histórico de surgimento das noites cabo-verdianas caracterizou-se 

por significativa instabilidade, quando Cabo Verde assistia a profundas transformações 

em suas relações internas e externas. O Calypso foi inaugurado aproximadamente 6 

meses antes de proclamada a independência nacional, num período de grande 

efervescência, quando pululavam novas idéias e valores e elaboravam-se novos projetos 

para o futuro da nação. O arquipélago se reposicionava no mundo: agora não mais como 

parte do império português, alcançava a soberania e afirmava sua africanidade, unido 

politicamente à Guiné-Bissau pelo Partido Africano para a Independência da Guiné e 

Cabo Verde (PAIGC). 
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O novo país independente sentia também o forte impacto do fenômeno 

migratório, que, apesar de acompanhar a história cabo-verdiana há longos anos,37 

assumiu nesse período sua forma mais vigorosa. Entre as décadas de 1950 e 1970, a 

emigração cabo-verdiana alcançou índices jamais atingidos em toda a história de Cabo 

Verde. A partir de 1920 ocorrera diminuição do fluxo de cabo-verdianos para o exterior, 

em resultado da política de restrição da imigração nos Estados Unidos (principal destino 

dos insulares nesse período) e do maior controle exercido pela Metrópole sobre suas 

colônias na África; mas a década de 1950 representou um momento de grande mudança 

nessa história, quando a emigração cabo-verdiana começou a atingir volumes 

impressionantes. Segundo os dados apresentados por Carreira (1983: 125), entre 1927 e 

1952, 16.924 cabo-verdianos deixaram o arquipélago de forma espontânea.38 Já entre 

1953 e 1973, saíram espontaneamente de Cabo Verde 135.289 emigrantes (ibid: 126), 

refletindo o crescimento do desemprego nas ilhas e a demanda por mão-de-obra barata 

nos grandes centro industriais da Europa, que passavam então por um momento de 

crescimento econômico vertiginoso e atraíam novas correntes migratórias. 

Os efeitos de um fenômeno de tamanha proporção fizeram-se sentir nas mais 

diversas esferas da vida local. O fluxo de pessoas e bens materiais, bem como de novas 

práticas, idéias e valores, provocou mudanças estruturais nessa sociedade que se 

reproduzia a partir de suas relações com o exterior. Acima de tudo, era preciso lidar 

com um grande número de emigrantes retornados que procuravam reconstruir um lugar 

para si em sua sociedade de origem. O próprio mito de fundação das noites cabo-

verdianas já aponta a relevância desse grupo, ao destacar a participação de uma 

emigrante retornada na criação desse evento. Mas a narrativa se refere a uma 

personagem muito singular nessa história. Em um contexto onde a grande massa de 

emigrantes passa a se direcionar para países europeus, como Holanda, França, 

Luxemburgo, Itália, Alemanha e Suíça (ao lado de Portugal e dos Estados Unidos, 

tradicionais destinos dos insulares), a criadora das noites cabo-verdianas é uma 

retornada de Dacar. O Senegal sempre esteve na lista dos países de destino dos cabo-

verdianos, mas nunca foi dos mais cobiçados e muitas vezes funcionou mesmo como 
                                                 
37 As evidências diretas remetem o fluxo inicial de cabo-verdianos para além das fronteiras do 
arquipélago ao decorrer do século XIX. Contudo, o historiador António Carreira sugere que a primeira 
corrente de emigração cabo-verdiana teria tido início ainda no final do século XVII ou no princípio do 
XVIII (Carreira, 1983: 65-66). 
38 Carreira (1983: 22-23) distingue a “emigração espontânea” do que denomina “emigração forçada”, a 
qual era encaminhada pelo próprio governo colonial, imposta pela força da lei ou por processos 
administrativos e direcionada para o trabalho forçado, a baixo salário, nas lavouras de São Tomé e 
Príncipe e Angola. 
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ponto de trânsito, onde os migrantes realizavam determinadas manobras e conseguiam 

vistos e passagens para dali embarcar para a Europa (ibid: 125). Também singulariza 

esse caso o fato de que a personagem é uma mulher, em um contexto de emigração 

majoritariamente masculina. Dos emigrantes que deixaram Cabo Verde entre os anos de 

1948 e 1970 e cujos sexos foram registrados, 58% eram homens, sendo que na faixa 

etária de 16 a 20 anos esse índice sobe para 64,6% e, acima dos 46 anos, chega a 67% 

de emigrantes do sexo masculino (ibid: 239). O mito de fundação das noites cabo-

verdianas é construído, portanto, a partir da singularidade da biografia de uma cabo-

verdiana retornada de um país africano. Mas faz referência a uma série de motes 

comuns a essa cultura marcada pela emigração, como o desejo de retornar e de investir 

na terra natal e o valor do saber adquirido no exterior. 

Pelo Calypso passaram, ao longo dos anos, vários cantores e instrumentistas que 

se tornariam grandes nomes da música cabo-verdiana, como Cesária Évora, Bana e o 

compositor Manuel D'Novas. A própria vivência das noites cabo-verdianas no Calypso 

ajudou a construir a trajetória de sucesso desses artistas. No público, cabo-verdianos e 

estrangeiros de passagem pelo país lotavam o estabelecimento que, embora esteja hoje 

com as portas fechadas, permanece na memória daqueles que viveram essa experiência 

reproduzida, atualmente, em diversos outros bares e restaurantes da cidade. 

Convido agora o leitor para conhecer uma noite cabo-verdiana, numa quinta-

feira de abril, no restaurante do Hotel Chez Loutcha. Quem passa próximo ao referido 

hotel logo observa a placa anunciando o restaurante, que serve comidas típicas de Cabo 

Verde. Aproximando-se mais, é possível ver também o anúncio das noites cabo-

verdianas, às quartas, quintas e sextas-feiras, a partir das 20h30. Algumas pessoas 

entram no estabelecimento, atraídas pela sedutora combinação de comida e música de 

Cabo Verde, e são prontamente atendidas pelos garçons. O consumo no local é 

obrigatório, o que leva os clientes a consultarem imediatamente o cardápio. Conforme o 

anunciado, servem pratos tradicionais cabo-verdianos, como katxupa e caldo de peixe,39 

além de outras comidas internacionais. Os preços são medianos quando comparados a 

outros restaurantes da cidade. 

A decoração local parece muito heterogênea. Entre cartazes publicitários de 

cervejas e outras marcas de produtos alimentícios, estão objetos de procedência africana 

                                                 
39 A katxupa é um dos pratos mais característicos de Cabo Verde. Preparado à base de milho pilado e 
feijão, pode também agregar vários tipos de hortaliças (batata-doce, abóbora, repolho...) e de carne 
(galinha, carne de vaca, atum...). O caldo de peixe pode ser feito com várias espécies de peixe, a que se 
juntam batata-doce, mandioca, banana verde e abóbora, geralmente com tempero bastante picante. 
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diversificada. Esculturas em madeira características da costa ocidental da África 

dividem espaço com pequenos pôsteres de mulheres africanas vestidas em trajes típicos 

e com uma cimbôa, instrumento musical característico da Ilha de Santiago. O uniforme 

dos garçons, feito com tecidos cuja estampa apresenta motivos africanos, também ajuda 

a compor esse ambiente de referências africanas diversas. Em uma pequena sala ao lado 

do restaurante, há uma loja de artesanato. Também aí não se encontram apenas objetos 

cabo-verdianos, mas inúmeras outras peças de artesanato trazidas do continente para 

serem vendidas nessa e em outras lojas da cidade. 

O restaurante fica relativamente movimentado. Cerca de 20 pessoas estão 

jantando, entre cabo-verdianos e turistas estrangeiros. Algumas outras pessoas 

encontram-se ainda no bar localizado em um canto do salão. São, em sua maioria, 

turistas hospedados no próprio hotel. Há poucos jovens presentes, sendo a média de 

idade em torno dos 50 anos. Às 20h30, pontualmente, os músicos começam a chegar. 

Logo ao entrar, posicionam-se em um canto, junto à entrada do restaurante. Não há 

palco ou qualquer outro tipo de delimitação muito precisa entre o espaço dos músicos e 

o restante do salão. Também o som produzido pelos músicos tem dificuldades em se 

destacar em relação aos outros sons produzidos no ambiente, visto que não há 

amplificadores nem microfones. E é nesse espaço e nessas condições que os músicos 

começam a afinar seus instrumentos para dar início à apresentação. 

O grupo é composto por quatro músicos, todos homens, que têm como 

instrumentos dois violões, um cavaquinho e um violino. O violinista/vocalista é 

Malaquias, cujo envolvimento com as noites cabo-verdianas vem desde a criação desse 

tipo de evento. Enquanto os outros músicos permanecem sentados ao longo de toda a 

apresentação, Malaquias, aos 77 anos, dá um espetáculo à parte. O repertório do grupo é 

repleto de mornas e coladeiras, entremeadas por uma ou outra mazurca ou alguma 

música brasileira. Enquanto executa essas músicas em seu violino, Malaquias não pára 

um minuto sequer. Dançando animadamente ou circulando por entre as mesas, ele 

procura atrair a atenção do público, que permanece direcionado para suas respectivas 

mesas, jantando e conversando, assim como antes de começado o espetáculo. Parece 

não haver muita diferença quando comparado a um dos vários restaurantes da cidade. 

Mas Malaquias insiste. Brinca com a assistência e mesmo com os garçons. Por vezes 

aproxima-se de uma mesa e toca uma morna olhando nos olhos de uma turista. Outras 

vezes canta gesticulando muito, interpretando cada frase da canção crioula, como se 

quisesse torná-la compreensível para o estrangeiro e conquistar mais atenção. Depois 
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retorna para junto dos outros músicos e continua a dançar, pulando, batendo os pés e 

saracoteando-se todo, enquanto dá continuidade, com o violino, à melodia de uma 

coladeira. Entre uma música e outra, Malaquias, diante dos aplausos do público, faz 

agradecimentos em várias línguas – português, francês, italiano, inglês... Quando as 

palmas não vêm, ele faz um pequeno discurso, falando sobre a importância do aplauso 

para os artistas. Mas em nenhum momento apresenta ao público os integrantes de seu 

grupo ou mesmo o nome das músicas executadas. E continua tocando e cantando, até 

pouco mais de meia-noite. 

As noites cabo-verdianas acontecem em outros bares e restaurantes do Mindelo 

com algumas distinções, as quais trarei para a discussão conforme se mostrarem 

relevantes. Procuro agora direcionar a análise para determinados elementos da descrição 

que permitam a apreensão do sentido das noites cabo-verdianas em sua totalidade. 

Primeiramente gostaria de destacar os diversos gêneros musicais que se combinam para 

compor o repertório executado nesse tipo de evento. A grande maioria das canções 

tocadas numa noite cabo-verdiana pertence às categorias conhecidas como mornas e 

coladeiras. Conforme visto no capítulo I, essas duas categorias mantêm entre si estreita 

relação. Por um lado, a definição desses dois fenômenos tem como referência, em larga 

medida, a oposição entre os mesmos. Seja na temática abordada nas letras, no 

andamento da música ou na maneira como devem ser experienciadas, as diferenças 

entre mornas e coladeiras vão sendo confirmadas: mornas são “sentimentais”, 

“lânguidas”, “contemplativas”; coladeiras são “zombeteiras”, “alegres”, “trepidantes”. 

Por outro lado, essas duas manifestações da cultura popular cabo-verdiana tendem a 

compartilhar os mesmos espaços em diversas circunstâncias. Mesmo que haja 

preferência por um ou outro desses gêneros musicais, é prática comum entre intérpretes 

cabo-verdianos gravar tanto mornas quanto coladeiras, de tal forma que não são muito 

comuns os discos onde apenas um desses estilos seja contemplado. E da mesma maneira 

percebemos que, nas noites cabo-verdianas, mornas e coladeiras constituem um par que 

adquire sentido na sua complementaridade. 

O par formado por esses dois estilos musicais, que são a base do repertório das 

noites cabo-verdianas, combina-se a outros gêneros, estes numa presença 

proporcionalmente inferior, mas que, juntos, compõem uma totalidade repleta de 

significados. Deixei registrado que, nos bares do Mindelo, em princípios da década de 

1970, fados e músicas brasileiras andavam juntos de mornas e coladeiras. Trata-se de 

uma combinação muito interessante, pois, se existe aí uma ênfase na música cabo-
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verdiana, ela só se revela enquanto parte de um conjunto maior: o império cultural 

português, resultado da política ideológica do Estado Novo. Mesmo na colônia e já às 

vésperas da independência nacional, aparece enraizada uma certa mística imperial, que 

faz com que a música cabo-verdiana seja pensada como um componente regional do 

todo formado pelo império. Mas à medida que as noites cabo-verdianas se firmam como 

evento habitual no Mindelo, uma importante alteração acontece nesse repertório. O fado 

deixa completamente a cena das noites cabo-verdianas, refletindo as tensões desse 

momento histórico. Conforme já foi exposto no capítulo III, não apenas a idéia de um 

império colonial estava vinculada às políticas do regime de Salazar, mas o próprio fado 

surgia como símbolo do império português. E a proximidade entre esse gênero musical 

e o poder salazarista foi duramente criticada pelos opositores ao regime, de tal forma 

que se mostrou importante, em determinado momento, não mais contemplar o fado nas 

noites cabo-verdianas. Quando Cabo Verde alcança a independência e reforça seus 

vínculos com o continente africano, é necessário distanciar-se do fado, num ato de 

negação do passado colonial e de exaltação da nação cabo-verdiana, cuja soberania era 

recém-conquistada. 

O fado foi afastado, mas permaneceram as músicas brasileiras (em especial o 

samba, em suas várias formas), bem como a mazurca, que, embora seja de origem 

européia, vem sendo incorporada como parte da tradição musical cabo-verdiana, em 

particular do Barlavento. Isso revela significativa continuidade no repertório das noites 

cabo-verdianas. A referência à herança européia e à participação no antigo império 

colonial português deixa de ser tão explícita e, por certo, tão comprometida 

politicamente, mas os mesmos valores continuam sendo afirmados. 

É importante ressaltar aqui o lugar da própria morna nas noites cabo-verdianas, 

visto que também este gênero musical tornou-se alvo de críticas diversas por ocasião 

dos movimentos de libertação nacional. A morna, que viveu seu período áureo em São 

Vicente quando a política colonial portuguesa impunha ao máximo suas forças, foi por 

diversas vezes relacionada a esse passado colonial e tomada como símbolo de 

passividade, resignação e aceitação do poder imposto pela Metrópole. Isso se tornava 

ainda mais evidente quando a morna era comparada a outras manifestações da cultura 

popular cabo-verdiana, como o funaná, o batuku e a tabanka, tomados nesse período 

como símbolos da resistência cabo-verdiana contra o poder colonial. Mas apesar de toda 

essa polêmica, a morna sempre se manteve presente nas noites cabo-verdianas, ao longo 

desses turbulentos anos. O que é preciso compreender é a coexistência de variados 
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projetos de construção nacional em Cabo Verde no decorrer desse período. Se novas 

vozes surgiam para ressignificar outras manifestações da cultura popular, que 

despontavam então como símbolos da caboverdianidade, da resistência ao passado 

colonial e do futuro de Cabo Verde independente, em outros projetos a morna ainda 

reinava como o símbolo máximo da “alma cabo-verdiana”. É o que podemos observar 

no texto a seguir, extraído do verso da capa do disco intitulado Morna ca sô dor:40 

 

Tem uns morna que ta fazê-ne dôr... 
    E tem uns dôr que ta fazê morna. 
    Má... 
    MORNA CA Ê SÔ DÔR... 
    Morna ê instrumente de que povo de Cabo Verde ta sirvi pa sprimi sê 
sofrimente e sê spêrança na future. 
    Morna ê povo de Cabo Verde na caminhe de S. Temé, na porão de vapôr 
moda um lingada de carvon. 
    Morna ê dia 27 de Setembre que Nête teve de largá sê família pa bá pa tropa. 
    Morna ê sôdade, ê matenha, ê morabeza, ê crêtcheu... Ê mensagens que nô 
herdá de nôs pais, ê mensagens que nô tem que tchá pa nôs fidje. 
    Morna ê nôs proteste pa construção de Cabo Verde de manhá – um Cabo 
Verde que trapitche; um Cabo Verde que vapôr na baía, que máquenas de 
rafinaria e de fábricas; um aeroporto chei d’avião e um terra de turista... Um 
Cabo Verde sem diferença de classe, sem branque nem prête, que cada menine 
ta bá pa scola. Um Cabo Verde que ca ta oiá más sês fidjes ta bá pa terra 
longe... 
    E nô ta continuá ta fazê morna... 
    NÃO!!... MORNA CA Ê SÔ DÔR!!! 
 
Tem umas mornas que nos fazem dor... 
    E tem umas dores que fazem mornas. 
    Mas... 
    MORNA NÃO É SÓ DOR... 
    Morna é o instrumento do qual o povo de Cabo Verde se serve para exprimir 
seu sofrimento e sua esperança no futuro. 
    Morna é o povo de Cabo Verde no caminho de S. Tomé, no porão do vapor 
como uma lingada de carvão. 
    Morna é o dia 27 de Setembro, quando o Neto teve que largar a sua família 
para ir para o exército.41 
    Morna é saudade, é saudação, é um modo de ser amorável (morabeza), é a 
pessoa amada (crêtcheu)... São mensagens que nós herdamos de nossos pais; são 
mensagens que nós temos que deixar para nossos filhos. 
    Morna é nosso protesto para a construção de Cabo Verde de amanhã – um 
Cabo Verde com trapiches; um Cabo Verde com vapores na baía, com máquinas 
de refinaria e de fábricas; um aeroporto cheio de aviões e uma terra de turistas... 

                                                 
40 HUMBERTONA, acompanhado por Waldemar, Toi e Franck. Morna ca sô dor. [S.l.]: Morabeza 
Records 113.110 Y. [1969?]. 
41 Referência à morna “Dia 27 de Setembro”, de Djidjungo. 
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Um Cabo Verde sem diferenças de classe, sem branco nem preto, que cada 
menino vai para a escola. Um Cabo Verde que não vê mais seus filhos irem para 
a terra longe... 
    E nós continuaremos fazendo mornas... 
    NÃO!!... MORNA NÃO É SÓ DOR!!! 
 

O texto não tem autor conhecido, assim como não tem a data exata de sua 

produção, mas foi escrito provavelmente em 1969, ou em outro ano bem próximo 

desse.42 O que interessa em particular é que se trata do mesmo contexto de 

efervescência, novos projetos e esperança no futuro que, em 1975, culmina na 

independência nacional e, paralelamente, nas noites cabo-verdianas. Como um produto 

do seu tempo, o texto revela o debate em torno das representações sobre a morna. 

Opondo-se, de maneira implícita, aos discursos que a constroem como símbolo de 

resignação e proximidade com o passado colonial, o autor reafirma a morna como dor e 

sofrimento (uma faceta que nunca lhe é negada), mas também a transforma em um 

símbolo de Cabo Verde do futuro: independente, reconstruído, repleto de esperança. E 

são projetos de construção da nação como esse que aparecem imbricados na 

organização das noites cabo-verdianas tal qual elas vieram a se estabelecer em São 

Vicente, com a morna ainda ocupando um lugar de destaque. 

Já as outras manifestações da cultura popular de Cabo Verde, como o funaná, o 

batuku, o finason, a tabanka e o kolá san jon, jamais encontram lugar nas noites cabo-

verdianas, ainda que a partir da independência eles sejam resgatados como importantes 

símbolos de resistência e unidade nacional. E, ao longo dos anos, tais fenômenos não 

encontraram espaço apenas no discurso de uma parcela da intelectualidade cabo-

verdiana orientada por uma proposta específica de construção nacional. Cresceram em 

evidência também em eventos como os festivais de música, promovidos anualmente em 

várias ilhas, e até mesmo nas boates, onde o funaná, em especial, conquistou a 

apreciação do público jovem. Mas as noites cabo-verdianas não incorporaram essa 

tendência, excluindo tais manifestações musicais de seu repertório. A ausência desses 

estilos é muito significativa, principalmente quando consideramos o fato de que todos 

eles (com a exceção apenas do kolá san jon) são identificados com a região do 

Sotavento, e com a Ilha de Santiago em particular. Ainda, o batuku, o finason e a 

tabanka são usualmente tomados como representantes da herança africana. Depreende-

se daí que, apesar de tratar-se de uma noite “cabo-verdiana”, a noção de 
                                                 
42 A informação foi obtida em entrevistas realizadas com funcionários da Rádio de Cabo Verde, 
responsáveis pelo acervo discográfico dessa instituição. 
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caboverdianidade nela construída é muito específica, com fronteiras cuidadosamente 

delimitadas. 

Ainda no campo musical, vale observar que também não é incorporada no 

repertório das noites cabo-verdianas qualquer música do continente africano. Bem 

diferente, mais uma vez, é a situação nas diversas boates que tanto atraem o público 

mais jovem. Nesses locais, o gênero musical que exerce maior apelo é o chamado zouk 

cabo-verdiano. Mas também são contemplados, ao longo da noite, outros estilos como 

reggae, músicas brasileiras e, com bastante destaque, o kuduro, originário do meio 

urbano angolano. Com menor freqüência, ainda se pode ouvir nas boates o soukous, 

procedente do Congo. Já as mornas e as coladeiras não fazem parte do repertório das 

boates. 

Noto como é possível perceber a partir desses dados o processo de redefinição 

do sistema de classificação dos gêneros musicais que ocorre quando as formas de 

música são experienciadas em situações diversas. As noites cabo-verdianas reforçam o 

par formado pelas mornas e coladeiras, assim como aproximam essa dupla de outros 

gêneros, como os sambas brasileiros e a mazurca. Ambos, apesar de suas origens, são 

transformados, pela experiência, em autênticos componentes da noite cabo-verdiana, 

formando juntos um mesmo domínio simbólico. Combinações distintas poderão ser 

observadas na abordagem de novas situações de músicas, de novas formas de 

sociabilidade. Já indico aqui que, em uma análise da experiência com a música nas 

boates cabo-verdianas, será apreendido um novo domínio simbólico muito singular, que 

coloca lado a lado gêneros como o funaná, o zouk cabo-verdiano, o reggae, músicas 

brasileiras (especialmente a chamada axé music) e músicas africanas como o kuduro e o 

soukous. Trata-se de um interessante exemplo do processo ativo de recepção e 

apropriação dos gêneros musicais construídos pela indústria cultural, efetuado pelo 

público consumidor, bem como pelos músicos locais e outros produtores culturais 

(especialmente os disc-jóqueis). 

Se no que concerne à música podemos perceber, nas noites cabo-verdianas, um 

distanciamento em relação às raízes africanas, na decoração do ambiente observamos 

exatamente o contrário. A multiplicidade de objetos utilizados na decoração de vários 

restaurantes (ou mesmo expostos à venda nas lojas de artesanato) evoca uma curiosa 

ligação com o continente africano. Esculturas e panos procedentes da costa oeste da 

África e fotografias de mulheres africanas vestidas em trajes típicos somam-se aos 

uniformes dos garçons, confeccionados em tecidos estampados com motivos africanos, 
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criando uma idéia um tanto vaga de africanidade. No caso do citado restaurante Chez 

Loutcha, destaca-se ainda uma cimbôa exposta como ornamento na parede. Esse 

instrumento, que hoje se encontra em via de desaparecimento, é utilizado na execução 

do finason em Santiago e tem sido apontado como um exemplar da herança africana em 

Cabo Verde. Surgindo nas noites cabo-verdianas como objeto de decoração, enquanto o 

próprio finason não está presente como parte do repertório, a cimbôa revela a 

ambigüidade que caracteriza esses eventos. 

O modo de ornamentação do ambiente das noites cabo-verdianas não desperta a 

atenção apenas por resgatar a africanidade negada em outras circunstâncias desse 

mesmo evento, mas especialmente pelo caráter particular que assume aí a idéia de 

África. Certa vez fui a um pequeno bar no Mindelo, acompanhada por um jovem casal 

cabo-verdiano, e pude notar o olhar crítico com que ambos observavam a decoração do 

local, onde objetos de procedência africana misturavam-se a um papel de parede com 

imagens de praias e coqueiros. O rapaz comentou em tom irônico que aquilo parecia um 

carnaval e ambos riam do mau gosto daquela ornamentação. O que para eles aparece 

como mau gosto pode aqui ser compreendido como uma versão africana de um 

“orientalismo kitsch”. O Oriente como uma imagem do Outro criada pelo Ocidente é 

apropriado para a reconstrução de si – não pela experiência do contraste, como sugere 

Said (2001) em relação ao próprio Ocidente, mas por um processo de identificação. 

Cabo Verde vai sendo construído nas noites cabo-verdianas através de sua aproximação 

a essa versão kitsch de uma África tropical. E essa “orientalização do Oriente”, ou seja, 

a acomodação do não-Ocidental às imagens criadas sobre ele pelo Ocidente, é, de fato, 

um processo muito comum em contextos turísticos. Uma questão freqüentemente 

abordada nos estudos sobre turismo é a maneira como as tradições culturais são 

transformadas para se encaixar nas expectativas dos turistas (Stronza, 2001: 261-262). 

As populações locais tendem a responder ao turismo reforçando imagens as quais 

acreditam serem capazes de atrair mais turistas. E mesmo que as noites cabo-verdianas 

não sejam organizadas exclusivamente em função da indústria do turismo internacional, 

os vários aspectos desse evento (a decoração, os tipos de comida e bebida servidos e os 

estilos de música executados) se combinam na composição de um cenário de 

apresentação de Cabo Verde ao turista estrangeiro. 

Vale notar que nem todos os estabelecimentos comerciais onde são realizadas as 

noites cabo-verdianas demonstram a mesma preocupação em caracterizar o ambiente 

conforme descrito ou em oferecer um cardápio de comidas e bebidas típicas cabo-
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verdianas, podendo realçar apenas um ou outro desses aspectos. Somente a “música 

cabo-verdiana” executada ao vivo é sempre considerada elemento indispensável na 

realização desses eventos. 

Ainda que seja parte fundamental das noites cabo-verdianas, a música não 

parece ser seu alvo principal. Em primeiro lugar, conforme visto na descrição do evento 

no restaurante Chez Loutcha, quando os músicos chegam ao local, todo o cenário já está 

montado e a cena, iniciada. As atividades do restaurante não esperam pela música para 

começar. Esta última apenas se soma aos outros elementos do evento, completando a 

totalidade da noite cabo-verdiana. Em segundo lugar, é muito significativa a 

inexistência de palco ou qualquer outra forma de separação entre o cenário da 

performance e o contexto onde ela se dá, o que poderia ser feito, por exemplo, através 

de um sistema de iluminação ou de marcadores para estabelecer o início e o fim da 

performance. Lembro aqui que as palmas ao final das músicas nem sempre aconteciam, 

causando certo desconforto em Malaquias, que insistia na importância do aplauso para o 

artista. Significativa também é a fusão sonora entre as canções interpretadas pelos 

músicos e os demais ruídos produzidos no ambiente do bar/restaurante. Todos esses 

fatores contribuem para diminuir a separação entre os músicos e o público e reduzem, 

conseqüentemente, o caráter espetacular do evento (Turner, 1982; Beeman, 1993: 378-

380). Em alguns bares e restaurantes, diferentes do citado Chez Loutcha, os músicos se 

apresentam em um pequeno palco, ligeiramente mais alto que o restante do salão. Nos 

estabelecimentos maiores também é possível encontrar um sistema de amplificação do 

som que permite um pouco mais de destaque da música executada. Mas mesmo com 

essas distinções, ainda é bastante evidente a baixa espetacularização das noites cabo-

verdianas, o que já começa a indicar que esse evento não está totalmente imerso numa 

indústria do turismo. 

A concorrência entre diversas qualidades de som que caracteriza as noites cabo-

verdianas é percebida muito negativamente pelos músicos. Destaco aqui dois trechos de 

entrevistas realizadas com músicos cabo-verdianos. O primeiro deles tem estado 

diretamente envolvido com as noites cabo-verdianas. Perguntado se gosta de tocar nesse 

tipo de ambiente, responde: 

 

Não, eu não gosto de tocar em todos os ambientes. Onde não há atenção à 
música, eu não gosto. E onde eu vou tocar, se não me derem atenção, peço 
desculpa, mas digo “assim não podemos tocar”. (...) Se não nos ajudam com um 
bocado de silêncio, não presta tocar. (...) Nós pedimos. Se o ambiente for 
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educado, dá logo. Agora, há meninos voluntários (sic) que entram em certos 
lugares que não querem saber. Dizem: “Ah! Estou cá pagando meu dinheiro...” 
Mas essas são pessoas mal educadas. Porque em toda parte do mundo, quando se 
toca para ouvir... Bom, há certos bares que eles tocam, vão tocando, vão 
tocando, vão fazendo barulho... Mas eu não. 
 

O segundo depoimento vem de um músico que também desenvolve sua carreira no 

Mindelo, não tocando, contudo, em noites cabo-verdianas: 

 

A morna, um dos espaços menos apropriados para ouvir são nos bares e nos 
restaurantes dos hotéis. Porque é um espaço onde há barulho, onde as pessoas 
não se importam com a música que está ao lado, há o desrespeito com o músico 
e a música em si, comem e não prestam atenção. É diferente, por exemplo, numa 
casa de fado, em que as pessoas vão lá em silêncio, vão comer e não sei o quê, 
mas há ali um silêncio sepulcral, sagrado... Aqui não. (...) Há uma coisa que não 
passa bem, que é a barulheira infernal que o público faz ao comer e estar a ouvir. 
Está a perceber? E de vez em quando há coisas bonitas que passam, de repente 
sai uma pessoa lá do público e a gente nem sabia se sabia cantar, e vai para o 
palco e canta, há coisas até bonitas... Mas há dias fui jantar em um restaurante, 
por exemplo, e senti-me de fato muito mal, porque ninguém estava a prestar 
atenção ao músico. Quer dizer, uma barulheira... uma coisa incrível. (...) A 
morna requer um silêncio, posto que é uma música intimista. 

 

 Os depoimentos revelam a insatisfação dos músicos com a forma com que a 

música (especialmente a morna) é vivenciada nas noites cabo-verdianas. O repertório 

executado nesses eventos demanda, na opinião de ambos os músicos, mais “atenção” e 

“silêncio”. É necessário um público com “educação” e “respeito”, preparado para ouvir 

– assim como o público das casas de fado.43 E é justamente no esvaziamento de sentido 

das noites cabo-verdianas, apontado por essas críticas, que encontramos uma 

experiência com a morna que alcança, na contemplação silenciosa, sua plenitude.44 Mas 

a crítica à ausência de silêncio feita pelos músicos tem como referência uma concepção 

da música como unidade autônoma, que deveria ser objeto da atenção exclusiva da 

assistência. No entanto, conforme procuro demonstrar, a apreciação da música como 

                                                 
43 Vale observar que, apesar de o fado ter deixado o repertório das noites cabo-verdianas há muitos anos, 
ele permanece presente, mesmo que seja apenas como um referencial de comparação. 
44 Não posso deixar de contrapor essa interpretação com outras sugestões que apontam a dança como um 
elemento inseparável da experiência com a morna (ver Osório de Oliveira, 1969 [1932]: 77; Duarte, 
1934: 19). Essa divergência tem sua origem na profunda transformação sentida na maneira como esse 
gênero musical foi vivenciado ao longo do século XX. Se a dança se combinava de maneira indissolúvel à 
música e à letra na experiência com a morna nos bailes da primeira metade do século (ver capítulo VIII), 
bem diferente é a situação nas noites cabo-verdianas, um evento onde a dança raramente tem lugar. E 
ausente também está a dança dessa experiência contemplativa sugerida pelo músico que define a morna 
como “uma música intimista”. 
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espetáculo não é o foco principal das noites cabo-verdianas e possivelmente essa é uma 

situação onde o silêncio não tem mesmo lugar. O desenrolar desse evento tem como 

alvo a construção da “comunhão” entre músicos e assistência, cabo-verdianos e 

estrangeiros. E os próprios músicos contribuem nesse sentido, mesmo que isso vá de 

encontro às suas expectativas enquanto artistas. É o que acontece, por exemplo, quando 

Malaquias deixa de apresentar ao público os integrantes de seu grupo e os nomes das 

canções que interpreta. Ele evita colocar em destaque a música e os músicos, 

favorecendo a comunhão de todos os presentes. 

Os ruídos produzidos pelo público e a maneira como impossibilitam 

determinada vivência da morna nas noites cabo-verdianas não são as únicas críticas 

lançadas contra esses eventos, como podemos observar no trecho seguinte, extraído do 

estudo desenvolvido pelo musicólogo Vasco Martins (1989): 

 

A “noite cabo-verdiana”, actualmente mais na moda, não oferece um ambiente 
salutar pelo lado comercial. De facto, este tipo de actuação, onde a Morna é a 
canção predilecta, é feita em bares de consumo obrigatório e sem 
espontaneidade necessária a esta forma de música. A morna é essencialmente 
música da noite e, para a sentir, é necessário o silêncio e a concentração. O que 
não acontece em ambientes mais ou menos festivos, em que os músicos se 
esforçam por tocar mais alto do que o burburinho da assistência. Com este 
proceder, o que se temia, o “folclorismo artificial” está com tendência de se 
impor. Música ou proceder não artístico, a morna, nestas condições, é 
desvirtuada dos seus princípios mais autênticos, sobretudo a espontaneidade 
artística e humana e a criatividade do gesto. (Martins, 1989: 118) 
 

O caráter comercial das noites cabo-verdianas implica desdobramentos 

significativos para esses eventos. As pessoas que freqüentam tais bares e restaurantes 

sempre pagam pela possibilidade de assistir às apresentações musicais, através do 

consumo obrigatório ou do couvert. Por um lado, isso permite que os músicos sejam 

remunerados. Eles são contratados para tocar determinados dias da semana, ganhando 

por apresentação entre 2.500 e 3.000 escudos cabo-verdianos, isto é, entre US$ 28 e 

US$ 34 (dólares americanos), aproximadamente. E apesar de a grande maioria desses 

músicos manter outra fonte de renda, não dependendo exclusivamente das noites cabo-

verdianas, elas continuam sendo uma contribuição importante para a receita dos 

mesmos. Por outro lado, esse sistema de cobrança proporciona a seleção do público 

freqüentador das noites cabo-verdianas. O gasto de um casal ao jantar em um desses 

restaurantes, com couvert incluído, alcança o valor médio de 2.400 escudos cabo-
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verdianos, o que equivale a aproximadamente US$ 27 (dólares americanos). Em um 

país onde o PIB per capita, em 1998, foi de US$ 1.354 (dólares americanos), segundo 

os dados do relatório do PNUD produzido em 2000, podemos concluir que apenas um 

número reduzido de pessoas tem condições de pagar por esses serviços, freqüentando 

tais eventos. Refiro-me aqui à elite cabo-verdiana e, especialmente, aos turistas 

estrangeiros e aos emigrantes cabo-verdianos retornados. O sistema de cobrança em 

dinheiro para a participação do público nas noites cabo-verdianas tem também como 

conseqüência a produção de um novo tipo de relação com a música cabo-verdiana 

interpretada ao vivo, onde esta adquire valor de troca através do processo de 

mercantilização (commoditization). 

Mas as críticas às noites cabo-verdianas têm ainda outro alvo, talvez o principal 

deles. Existindo como um negócio relativamente bem organizado, as noites cabo-

verdianas acontecem num tempo previamente definido, com começo e fim estipulados. 

A apresentação musical, bem como as demais atividades que decorrem paralelamente ao 

longo da noite, não fogem a uma programação que se repete semanalmente sem grandes 

alterações, o que facilita sua inclusão nos roteiros turísticos. Mas a idéia de uma relativa 

ordem, onde os músicos obedecem a horários rígidos, tocando apenas durante a 

quantidade de horas predeterminada pelo contratante, não é bem vista por muitos que 

apontam a “espontaneidade” como um valor fundamental na execução da morna. 

Equacionada com a autenticidade e a qualidade desse gênero musical, a espontaneidade 

é fator determinante na distinção traçada entre as noites cabo-verdianas e as demais 

situações onde a morna é vivenciada atualmente no Mindelo, conforme será abordado 

no capítulo VII. O que essa crítica revela é o confronto entre duas temporalidades 

diferentes. De um lado, a espontaneidade, que demanda a ausência de regras rígidas e a 

fluidez no espaço-tempo. Relembro aqui o discurso do músico cabo-verdiano que falava 

do valor da surpresa ao ver, de repente, uma pessoa comum sair lá do público e subir ao 

palco para cantar – sem limites fixos entre músicos e assistência, sem uma programação 

rigorosa, sem hora marcada para terminar. De outro lado, a imposição da medida do 

tempo, através dos horários rígidos e de uma programação semanal recorrente: uma 

temporalidade que carrega em si a marca da modernidade. E aqui encontramos 

novamente a crítica à mercantilização da cultura. Quando passa a ser regida por um 

contrato, a música precisa se encaixar nesse novo sistema de regras. 

A noite cabo-verdiana atua, neste sentido, como símbolo da modernidade. Ela 

introduz novos valores na experiência musical do cabo-verdiano. E essa idéia ganha 
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ainda mais força retomando aqui o “mito de fundação” desses eventos. Criada, segundo 

o mito, a partir do investimento de uma emigrante retornada, a noite cabo-verdiana pode 

ser percebida como um conceito de Cabo Verde elaborado e vivido fora do arquipélago 

e trazido para dentro de suas fronteiras pelo(a) emigrante, repleto da novidade que a 

experiência da vida no exterior lhe conferiu. 

A noite cabo-verdiana é também um símbolo do momento histórico em que ela 

surgiu. Carrega, ainda hoje, as marcas do tempo em que a sociedade cabo-verdiana 

sofria o duplo impacto da emigração em massa e da independência nacional. E é 

significativo o fato de que o público desses eventos (hoje com uma média de idade de 

50 anos, aproximadamente) é formado pelas mesmas pessoas que viveram esses anos de 

transformação. 

Acima de tudo, trata-se de um evento que se propõe à construção de Cabo 

Verde. Mais uma vez afirmo que não lidamos aqui com um espetáculo musical. O que 

está em jogo é a eficácia de um ritual de construção da caboverdianidade, numa noite 

que se pretende, essencialmente, cabo-verdiana. Os caminhos percorridos para tal são 

muito diversos. A análise do evento já revelou a ambigüidade presente nesse processo. 

Encontramos uma comida cabo-verdiana. A música também é dita cabo-verdiana, mas 

é, sobretudo, do Barlavento e se agrega a outras que remetem à herança européia. A 

decoração e o artesanato vendido no local fazem surgir no cenário uma África 

“orientalizada”. E tudo isso ainda se combina à performance de Malaquias, que 

reconstrói o estereótipo do sanvicentino. Suas falas, gestos e expressões comunicam ao 

público o humor, o gosto pela diversão, o estilo conquistador e o cosmopolitismo – 

características atribuídas ao mnine d’Soncente (“menino de São Vicente”) (ver 

Monteiro, 2001: 441-442). Mas todos esses caminhos se cruzam na construção 

simbólica de uma cultura que é, ela própria, marcada por sua ambigüidade e 

heterogeneidade. 

 

A morna como produto turístico 

 

A descrição de uma noite cabo-verdiana no Chez Loutcha, realizada na seção 

anterior, traz uma série de elementos que, juntos, ajudam a construir um ambiente 

especialmente preparado para os turistas estrangeiros que visitam Cabo Verde. Uma 

decoração particular soma-se ao jantar com pratos típicos e à possibilidade de comprar 

artesanato local/regional. Vimos que o repertório de “músicas cabo-verdianas” é 
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acrescido a esse conjunto, que se torna ainda mais rico com a performance do músico 

Malaquias. Ele não apenas encena, com sua dança, um modo de ser vivaz e brincalhão, 

reproduzindo a imagem do mnine d’Soncente. Também, através dos gestos, aperfeiçoa o 

poder comunicativo da música. A letra cantada em crioulo é gesticulada, a fim de tornar 

compreensíveis ao público estrangeiro os valores e sentimentos de que trata. Por fim, 

Malaquias reafirma a existência de um público multilíngue fazendo agradecimentos em 

vários idiomas. Torna-se evidente que a organização desse evento, em vários aspectos, 

atende à sua inserção no turismo internacional. 

Sendo os turistas estrangeiros parte significativa do público das noites cabo-

verdianas, cabe perguntar como eles chegam até elas, ou, em outras palavras, qual o 

sistema montado para transformar a música cabo-verdiana em um produto turístico. Já 

ressaltei no início deste capítulo que minha procura pela experiência com a morna me 

colocou frente a uma programação de noites cabo-verdianas bem articulada e 

aparentemente coerente com uma pessoa com minhas características. Se a morna era 

vivenciada em outras situações, elas não pareciam muito adequadas à minha 

participação – ao menos na opinião das pessoas com quem eu conversava – e 

insistentemente fugiam ao meu alcance. Já as noites cabo-verdianas eram colocadas na 

vitrine turística de Cabo Verde. 

Localizadas de forma conveniente em restaurantes e hotéis já usualmente 

freqüentados por turistas, as noites cabo-verdianas são facilmente inseridas no roteiro 

daqueles que pretendem conhecer São Vicente. Além dessa localização estratégica, há 

ainda várias formas de propaganda, que incluem anúncios nas rádios locais e pequenos 

cartazes afixados nas principais ruas da cidade, divulgando a programação desses 

eventos. A informação passada de pessoa a pessoa também é fundamental nesse sentido, 

quando os cabo-verdianos, e em especial os guias turísticos, encaminham os 

estrangeiros para um ou outro estabelecimento que organiza esse tipo de evento. 

Mas antes mesmo de deixarem seus países de origem, os turistas já tomam 

conhecimento das noites cabo-verdianas através de publicações organizadas pelas 

agências de viagens, onde a música cabo-verdiana se torna uma das principais atrações 

turísticas oferecidas pelo arquipélago. Levanto aqui alguns exemplos, retirados de 

folhetos publicados por agências de viagens portuguesas. O Operador Turístico 

Soltrópico propõe a programação intitulada “Mindelo - Noites Tropicais” e sobre a 

referida localidade afirma: “Mindelo é a cidade de Cabo Verde em que a convivência é 

por excelência procurada, cultivada, acarinhada. Restaurantes organizando noites 
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caboverdianas e discotecas frequentadas até pela manhã convidam à vida nocturna” 

(Soltrópico, 2001: 11). Sobre a Ilha de São Vicente, volta a declarar: 

 

S. Vicente é a capital da diversão de Cabo Verde. Aí actuam os músicos mais 
famosos, sendo possível participar em noites de música cabo-verdiana com 
regularidade. Aí se cumpre anualmente, em Agosto, o Festival de Música da 
Baía das Gatas. Aí desfila o carnaval mais vistoso de toda a região, sendo lícito 
atribuir-lhe algum do brilho do Carnaval Carioca, tendo em conta a semelhança 
de culturas e a riqueza da expressão musical crioula. 
    O Mindelo é a garantia de diversão todos os dias, mas principalmente todas as 
noites do ano. Não faltam discotecas, e os mindelenses não se fazem rogados 
para as tornar muito frequentadas. (ibid: 12) 
 

Percebemos aqui como a música se torna um produto turístico de grande valor e, 

dentro dessa lógica, as noites cabo-verdianas são colocadas lado a lado com eventos 

como o Festival da Baía das Gatas e o Carnaval.45 Comparativamente, as primeiras 

ainda apresentam a vantagem de sua “regularidade”, podendo ser desfrutadas “todas as 

noites do ano” – a mesma rigidez na programação que inspira tantas críticas por parte 

dos cabo-verdianos, mas que facilita sua inserção nos roteiros dos turistas. Vale notar 

também como o trecho acima ajuda a construir algumas idéias muito caras ao 

imaginário sobre a Ilha de São Vicente. A primeira delas diz respeito à sua proximidade 

cultural com o Brasil. A segunda aponta para a construção de São Vicente como a 

“capital da diversão” ou “capital da cultura”, epítetos carregados de significado e de 

grande poder simbólico na histórica rivalidade entre esta ilha e a de Santiago, onde se 

localiza a capital do país, Cidade da Praia. A mesma ênfase na relação entre a Ilha de 

São Vicente e as manifestações culturais cabo-verdianas pode ser notada no trecho 

seguinte, intitulado “São Vicente - ilha da cultura”, retirado de um folheto publicado 

pelas agências turísticas portuguesas Club Vip e Viagens Mapa Mundo: 

 

“Segundo o poeta,.. ao sangue dos habitantes da ilha, o Criador deitou algumas 
notas de música...” 
    Bana, Chico Serra, Luis Morais ou Bau contribuem para que a música de 
Cabo-verde se afirme como principal embaixador do país. A sublime Cesária 
Évora, nascida na cidade do Mindelo, com uma voz doce e timbrada pela 

                                                 
45 Não apenas esses eventos são divulgados pelos roteiros de turismo. A referência à música como um 
produto turístico se faz presente também, por exemplo, no guia de viagens espanhol Cabo Verde, que 
menciona uma oficina de fabricação de instrumentos musicais (violões, cavaquinhos, violas, requintas e 
bandolins) no Mindelo (Copons, 2000: 125). Com essa referência, o ateliê ganhou visibilidade e tem 
recebido, freqüentemente, a visita de turistas estrangeiros. 
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nostalgia das ilhas seduz o mundo interpretando mornas e coladeiras nos mais 
prestigiosos cenários internacionais. 
    Junte-se à celebração do Carnaval num ambiente de sonho, fantasia e alegria 
colectiva. Assista no mês de Agosto ao Festival de Baía das Gatas, evento 
musical de reconhecimento internacional ou viva o frenesim da vida nocturna da 
cidade onde nas discotecas a musica moderna se combina com a sensualidade de 
um baile crioulo ao ritmo de uma Morna, uma Mazurca, Coladeira ou Funaná. 
    A cidade do Mindelo é um centro cultural onde o desenvolvimento artístico e 
a intelectualidade mereceram sempre destaque. (Club Vip & Viagens Mapa 
Mundo, 2001/2002: 06) 
 

A música ganha lugar central na propaganda do arquipélago – e de Mindelo em 

particular. Apontada como “a embaixadora” de Cabo Verde, a ela é atribuída a missão 

de tornar o país mundialmente conhecido e de despertar o interesse turístico pelas ilhas. 

Outro curioso exemplo da relação estreita entre música e turismo pode ser encontrado 

no disco de Jean-Claude Gomes, gravado na Holanda.46 No verso da capa do LP vem a 

seguinte nota publicitária: “To feel the heat and savour of the tropical music, S.V.K. is 

the only travel agent you can trust to take you to any tropical destination. For further 

information contact (...).” 47 A citada agência de viagens atuou, muito provavelmente, 

como patrocinadora na gravação do disco, contribuindo assim para a divulgação da 

música de Cabo Verde no exterior. 

Mas as tentativas de relacionar a música cabo-verdiana, e em particular a morna, 

ao potencial turístico de Cabo Verde não são recentes. O jornal O Arquipélago, cujo 

proprietário era o Centro de Informação e Turismo de Cabo Verde, publicou entre as 

décadas de 1960 e 1970 inúmeros artigos sobre o turismo local, onde a morna tinha 

sempre lugar de destaque. Exemplo disso é o artigo abaixo, originalmente publicado no 

jornal português A Opinião. Após apresentar uma a uma as ilhas de Cabo Verde, 

concluiu o autor: 

 

Verificamos, assim, um conjunto de motivos que justificam plenamente a 
inclusão do arquipélago de Cabo Verde nos nossos planos turísticos, convindo 
recordar que a média anual da temperatura é de 23.6 º C. (...) No domínio do 
folclore Cabo Verde oferece vasto campo de estudo. A morna, por exemplo, 
exprime bem, como canção nostálgica que é, o temperamento do cabo-verdiano. 
Eis, pois, uma sugestão de férias. (Tristão, 1964: 6) 
 

                                                 
46 JEAN-CLAUDE GOMES. Verdade Cruel. Holanda: [s.n.]. LP, RR 062. [1991?]. 
47 “Para sentir o calor e o sabor da música tropical, S.V.K. é a única agência de viagens que você pode 
confiar para levá-lo a qualquer destino tropical. Para maiores informações, contate (...).” 
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É também do jornal O Arquipélago o trecho seguinte, que volta a trazer a morna 

como parte do patrimônio cabo-verdiano a ser explorado pelo turismo: 

 

A paisagem característica de Cabo Verde exerce sobre a alma uma sensação de 
paz e sossego, imagem exacta do objecto que sai do alpestre, do oceano, da 
extensão das superfícies ensolaradas, cheias de cor e de tranquilidade. E estas 
particularidades concretas manifestam-se na “morna”, influência nostálgica e 
ansiosa do folclore metropolitano com reminiscências gentílicas africanas. (...) 
Cabo Verde tem um futuro promissor para a atracção de fluxos turísticos. 
(Abreu, 1969: 8) 
 

Linguagem comum a esses textos é a associação da morna à própria natureza em 

Cabo Verde. Assim como esse gênero musical é apresentado como a expressão do 

“temperamento do cabo-verdiano”, ele também é a manifestação do próprio 

arquipélago, montanhas e mar. E essa fusão da morna com a paisagem cabo-verdiana se 

reproduz nas letras das músicas, que freqüentemente se detêm em descrições da 

paisagem local. Pode ser percebida também nas capas de discos, especialmente naquelas 

produzidas durante as décadas de 1950 e 1960, quando fotografias de exaltação da 

natureza em Cabo Verde se combinavam a gravações de mornas, transformando os 

discos em verdadeiros suvenires, tão procurados por turistas e emigrantes de férias no 

país quanto são hoje as noites cabo-verdianas (fig. 3). 

Se a morna e as manifestações culturais cabo-verdianas em geral são apreciadas 

pelo seu potencial turístico, elas não são objeto da atenção exclusiva das agências de 

turismo estrangeiras, nem mesmo se limitam a uma preocupação do poder colonial no 

passado, como observado nas citações anteriores. A demanda interna por um 

investimento no turismo cultural é hoje sentida de forma significativa, especialmente na 

Ilha de São Vicente. Desde que teve início o declínio do movimento no Porto Grande, 

motor da economia da ilha durante aproximadamente um século, São Vicente não 

conseguiu encontrar para si alternativa econômica à altura. Carente de recursos hídricos, 

a agricultura nunca lhe pareceu uma opção. Também não alcançou número significativo 

de indústrias e jamais conseguiu levar adiante seu antigo pleito de se tornar sede do 

poder político. O turismo em São Vicente não é fruto, portanto, de imposição externa, 

mas parte também de um projeto local, que responde a uma necessidade premente. A 

base desse projeto é a imagem da ilha como “capital da cultura”, assim como vem sendo 

construída nos folhetos das agências estrangeiras. 
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O turismo cultural tem crescido sensivelmente nos últimos anos, em várias 

partes do mundo. Em um mercado turístico muito competitivo, a cultura (e a música em 

especial) tem sido considerada um importante diferencial. Exemplo disso é o marketing 

turístico construído em torno da música em New Orleans e Liverpool (Atkinson, 1997, e 

Cohen, 1997, respectivamente), bem como no Rio de Janeiro. Mindelo tem apostado 

nessa tendência, com um projeto bem menos ambicioso, mas que igualmente encontra 

na música o meio de atração do turista estrangeiro. E esse projeto fundamenta-se ainda 

em duas importantes representações sobre a cultura cabo-verdiana. Em primeiro lugar, 

ele se refere a um tipo de discurso que confere grande valor às manifestações da cultura 

popular no país, tomadas como fator de compensação frente às dificuldades encontradas 

na esfera sócio-econômica. Ao apresentar o objeto de minha investigação, era com 

relativa freqüência que me deparava com discursos como: “A música é o nosso único 

produto de exportação.” Ou como o comentário do cabo-verdiano que, em Portugal, ao 

assistir ao lançamento de um documentário sobre as tabankas, agradeceu ao produtor do 

filme pela divulgação da cultura de Cabo Verde, dizendo: “A manifestação cultural é 

nossa única riqueza, é nosso diamante.” Em segundo lugar, a construção do Mindelo 

como “capital da cultura” está vinculada à imagem dessa cidade como representante, 

por excelência, do arquipélago. É possível perceber o estabelecimento de uma relação 

metonímica entre Mindelo e Cabo Verde, sugerindo que essa cidade é capaz de conter 

em si a diversidade cultural de todo o país. Tal faceta da Cidade do Mindelo é 

construída através da retomada da história de São Vicente, com o movimento de 

migração interna que deu origem à população sanvicentina a partir de elementos 

advindos das várias ilhas cabo-verdianas, como pode ser observado no trecho a seguir: 

 

Nos anos [18]80 a cidade é uma autêntica babel caboverdiana. Ela tem dentro o 
arquipélago todo. É o que nos diz, com expressividade, o administrador do 
concelho Joaquim Botelho da Costa: “Na ilha de S. Vicente não há linguagem, 
ou, como se diz, crioulo próprio fala-se o crioulo de todas as ilhas”. É o 
cosmopolitismo à escala arquipelágica. (Correia e Silva, 2000: 128) 
 

E essa imagem não se restringe a um momento da história mindelense. Ela ganha força 

e continua se reproduzindo em discursos como o da morna de Manuel D’Novas, “Ess 

pais”, que afirma: “Quem ca conchê Mindelo / Ca conchê Cabo Verde”.48 É, portanto, 

                                                 
48 “Quem não conhece Mindelo / Não conhece Cabo Verde.” 
    Referência: CESÁRIA ÉVORA. “Ess pais”. Manuel d’Novas [compositor]. In: Cabo Verde. New 
York: Lusáfrica 79450-2. 1997. 
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esse conjunto de representações que forma a base do projeto de construção do Mindelo 

como “capital da cultura” em Cabo Verde e que tem alimentado o fluxo crescente de 

turistas que aportam em São Vicente diretamente atraídos pela possibilidade de 

conhecer de perto a terra das mornas e coladeiras. 

As estatísticas sobre o fluxo turístico em Cabo Verde tendem a apontar o turismo 

como um fenômeno ainda incipiente nesse país. Os dados apresentados por Lesourd 

(1995) indicam um movimento muito pequeno de passageiros estrangeiros nos 

aeroportos cabo-verdianos, principalmente quando comparado ao dos outros 

arquipélagos da região. Em 1990, 22.470 estrangeiros entraram em Cabo Verde, 

enquanto as Canárias receberam, em 1989, 3.800.000 visitantes e a Madeira, 425.000. 

Outro vizinho, o Senegal, recebeu 300.000 turistas em 1990 (ibid: 454). A situação na 

Ilha de São Vicente parece ser especialmente precária. Dos empregos gerados pelo 

turismo em 1991 no país, apenas 10,1% estavam localizados nessa ilha. A grande 

maioria dos empregos esteve concentrada nas ilhas do Sal (48,1%) e de Santiago 

(30,2%) (ibid: 478). É preciso considerar a importância do Sal e da Praia (Santiago) 

como pontos de passagem (aeroporto internacional e capital política, respectivamente), 

além do fato de a Ilha do Sal ser um importante ponto de concentração turística, com 

lazer esportivo e hotelaria de luxo. Mas esses dados fornecidos por Lesourd precisam 

ser analisados com muita cautela. Além de já estarem provavelmente desatualizados, é 

fundamental considerar os diferentes impactos que os fluxos turísticos podem provocar 

em populações tão diversificadas. Se a quantidade de estrangeiros que entraram em 

Cabo Verde em 1990 representa apenas 7,5% dos turistas que visitaram o Senegal no 

mesmo ano, essa informação ganha outra dimensão quando lembramos que a população 

do Senegal é aproximadamente 23 vezes maior que a de Cabo Verde.49 Portanto, mesmo 

que ainda seja pequeno o movimento de turistas estrangeiros no arquipélago, ele já 

provoca impacto substancial a nível econômico, cultural e social. Conforme veremos no 

próximo capítulo, a quantidade de turistas em São Vicente, juntamente com os 

emigrantes cabo-verdianos em férias no país, já é suficientemente grande para imprimir 

sua marca, alterando o cotidiano da população sanvicentina. 

O conjunto de repercussões sócio-culturais do turismo sobre as sociedades 

receptoras desse fluxo de pessoas tem sido abordado com relativa freqüência na 

literatura antropológica mais recente. São estudos que carregam quase sempre um tom 

                                                 
49 No ano de 2000, a população de Cabo Verde chegou a 434.625 habitantes, enquanto o Senegal contava 
um total de 9.987.494 habitantes. 
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muito crítico, levantando uma lista infindável dos custos desse fenômeno para as 

populações inseridas na rota do turismo internacional.50 Dentre as várias acusações 

lançadas contra o turismo, há uma especialmente polêmica: a de que ele seria o 

“inimigo da autenticidade”. Pairando como uma ameaça às culturas tradicionais, o 

turismo tem sido apresentado como uma das várias facetas da modernidade, capaz de 

prejudicar as formas de cultura consideradas “autênticas” ou “genuínas”. Aliás, essa não 

é uma discussão muito inovadora. O questionamento sobre a autenticidade tem 

acompanhado desde muito cedo as reflexões sobre os avanços da modernidade. Ainda 

no início do século XX, Sapir (1962 [1924]) já evidenciava seu desencantamento em 

relação ao crescente nível de sofisticação da cultura norte-americana, transparecendo, 

em suas críticas ao “progresso”, o elogio do que chamava de “cultura genuína”. As 

características das culturas genuínas– harmonia, equilíbrio e ausência de contradições 

internas – eram encontradas pelo autor nas “civilizações aborígines”, que surgiam como 

um impressionante exemplo de vitalidade cultural (ibid: 96). 

No que se refere aos estudos sobre o turismo propriamente, a questão da 

autenticidade foi a essência de uma das primeiras disputas nesse campo. Boorstin 

(1964) via o turismo na sociedade moderna como a apoteose do “pseudo-evento”. O 

fenômeno turístico era apresentado como uma forma de experiência trivial e inautêntica, 

com atrações inventadas, onde o contato com o mundo “real” era sistematicamente 

evitado. MacCannell (1999) também percebia a instabilidade e a inautenticidade como 

condições para o progresso das sociedades modernas. Mas caminhou na direção 

contrária de Boorstin ao ver a busca incessante pela autenticidade como parte essencial 

do espírito da modernidade. E essa busca era concretizada, segundo o autor, na 

experiência turística. Seguiu-se a essa polêmica uma grande quantidade de estudos, 

agora de cunho etnográfico, mas igualmente preocupados em discutir a questão da 

autenticidade nos contextos turísticos. São pesquisas que apresentam claramente o 

intuito de denunciar uma situação onde a cultura tradicional encontra-se ameaçada pelo 

processo de mercantilização. As críticas incidem sobre a transformação dos eventos 

tradicionais em espetáculos, em “encenações” para os turistas, procurando demonstrar 

como eles se esvaziam de sentido e passam (ainda na linha de Sapir) do genuíno ao 

espúrio (ver, por exemplo, Volkman, 1990; e Hoskins, 2002). 

                                                 
50 Entre os inúmeros impactos do turismo sobre as sociedades receptoras apontados por esses estudos, 
podemos destacar a degradação ambiental, a desintegração social, a crescente dependência em relação às 
metrópoles turísticas, o aumento dos déficits financeiros, a piora na qualidade de vida e a crescente 
desigualdade social (Nash, 1981: 465). 
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O rumo tomado por esse debate pode ser questionado contrapondo-o ao caso das 

noites cabo-verdianas e à maneira como elas têm sido analisadas ao longo desse 

capítulo. A compreensão de que esses eventos não são experienciados como espetáculos 

musicais permite a formação de um outro olhar sobre as noites cabo-verdianas, que 

passam a ser abordadas em sua totalidade, como rituais capazes de produzir idéias, 

valores e sentimentos. Procurei demonstrar como várias características das noites cabo-

verdianas contribuem para a criação de um sentimento de comunhão entre todos os 

envolvidos no evento: músicos e assistência, cabo-verdianos e estrangeiros, emigrantes 

e não-emigrantes. Ao mesmo tempo, os diversos aspectos desses eventos (sua 

organização, as músicas executadas, as comidas servidas, a decoração do espaço) 

auxiliam na construção de um conceito de Cabo Verde. Trata-se de um conceito muito 

particular e bem delimitado. É o Cabo Verde da modernidade, a nação cabo-verdiana 

vivida pelos emigrantes no exterior e trazida por eles para dentro do arquipélago. É 

também o Cabo Verde da katxupa, das músicas do Barlavento, da mazurca européia, 

dos sambas brasileiros, da decoração africana e do humor, da diversão e do 

cosmopolitismo sanvicentinos. Enfim, é uma versão da caboverdianidade que é 

“encenada”, assim como é “encenado” tudo o mais em uma cultura. 

Ao analisarmos as noites cabo-verdianas como um rito, nossa avaliação sobre 

esses eventos necessariamente se afasta do questionamento sobre sua autenticidade. A 

construção ritual da caboverdianidade que tem lugar nesses eventos não pode ser 

julgada em termos de sua veracidade e, sim, de sua “felicidade”. Retomo aqui o 

argumento de Austin (1997 [1962]) sobre os atos de fala, estendido, como sugere o 

próprio autor, a todos os atos com características de ritual. Austin desenvolve seu 

argumento a partir da idéia de que os atos de fala são capazes de fazer coisas. Esse tipo 

de elocução verbal é bastante distinto das sentenças descritivas. Ao contrário destas 

últimas, quando algo está errado com um ato de fala, não podemos simplesmente julgá-

lo como falso, mas, sim, como “infeliz”. Da mesma forma, nenhum ritual deve ser 

avaliado por critérios como verdadeiro/falso ou genuíno/espúrio. Ele deve ser avaliado 

de acordo com sua eficácia para fazer coisas, isto é, de acordo com a “felicidade” na 

realização de sua função. Diversas são as condições apontadas por Austin como 

necessárias para a felicidade de um rito: deve haver um procedimento convencional 

previamente aceito, que tenha certo efeito convencional; as pessoas e as circunstâncias 

particulares num determinado caso devem ser apropriadas para invocar esse 

procedimento particular; o procedimento deve ser executado por todos os participantes 
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correta e completamente; e, quando o procedimento for destinado a pessoas que tenham 

certos pensamentos ou sentimentos, ou à inauguração de certa conduta de algum dos 

participantes, então a pessoa que invoca o procedimento deve de fato ter esses 

pensamentos e sentimentos, ou ter a intenção de assumir tal conduta, assim agindo a 

seguir (ibid: 14-15). É, portanto, no cumprimento dessas condições que reside a 

felicidade de um evento como as noites cabo-verdianas. A sua eficácia na construção de 

uma idéia de Cabo Verde deve ser o foco da atenção. Não cabe aqui perguntar se essa 

versão de Cabo Verde é autêntica ou não. Interessa apenas que ela representa mais um 

projeto de pertencimento à nação cabo-verdiana, como tantos outros, igualmente 

legítimos. 

Outra tendência na literatura sobre o turismo é certa dificuldade em distinguir as 

conseqüências sócio-culturais diretas desse fenômeno de outros processos de mudança 

que ocorrem simultaneamente na sociedade estudada. O turismo nem sempre surge 

como um agente de mudança isolado. Muito ao contrário, ele normalmente se 

desenvolve num contexto repleto de outros processos de transformação concomitantes e 

interdependentes. MacCannell (1992: 1-2), por exemplo, lembra que, junto do 

movimento de turistas internacionais para regiões remotas do mundo nas últimas 

décadas, houve o rápido crescimento de um movimento inverso: a migração de pessoas 

para os centros de poder e riqueza. E este último é tão responsável pela cultura mundial 

emergente quanto o primeiro. Outros autores têm igualmente destacado esse problema, 

argumentando que o crescimento do turismo em geral ocorre paralelamente ao 

desenvolvimento industrial e a todo um leque de outras influências modernizadoras, o 

que deve nos fazer cautelosos ao propor causalidades (Nash, 1981: 466; Crick, 1989: 

336). Mas ainda é um erro relativamente freqüente a insistência em apontar o turismo 

como o único responsável pela transformação das realidades locais – especialmente 

quando há dificuldade em aceitar a própria idéia de mudança nesses contextos 

tradicionais. As noites cabo-verdianas aqui estudadas aparecem como um exemplo de 

evento caracterizado por essa pluricausalidade, podendo ser relacionadas a pelo menos 

mais dois importantes fatores, além do turismo: o processo sócio-político de 

independência nacional e o fenômeno emigratório. Somente através do exame da 

atuação desses múltiplos fatores, pode ser alcançada a compreensão do evento em sua 

totalidade. É assim que prossigo, no capítulo seguinte, com a análise das noites cabo-

verdianas enfocando agora a participação dos emigrantes retornados. 
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  Capítulo VI 

 

NOITES DE EMIGRANTES 

 

 

 

 O verão traz para São Vicente um novo ritmo de vida. Ao final de junho, o 

pacato cotidiano da ilha começa a sofrer grandes alterações. Nas horas mais quentes do 

dia, o calor entorpece os corpos e esvazia as ruas do Mindelo. Parece, contudo, que 

essas mesmas ruas estão apenas se preparando para o intenso movimento de pessoas 

que, diariamente, delas toma conta ao avançar da tarde. É a conseqüência imediata do 

volume relativamente grande de turistas estrangeiros e, principalmente, de emigrantes 

cabo-verdianos de férias que aportam à ilha a fim de desfrutar a temporada. Antes 

mesmo de adentrar o verão, já estão lotados os vôos que fazem a ligação de São Vicente 

com as outras localidades do arquipélago, especialmente com a Ilha do Sal, onde se 

encontra o aeroporto internacional. E a cidade não parece muito preparada para receber 

essa quantidade de visitantes, o que pode ser sentido, por exemplo, nas recorrentes 

falhas no sistema de abastecimento de água ou nas prateleiras esvaziadas dos mercados. 

Mas não são apenas os turistas e os emigrantes que modificam o cotidiano da cidade. A 

própria população local renova seus hábitos ao longo da estação. Crianças e 

adolescentes encontram-se em férias escolares e as mudanças alcançam até mesmo o 

funcionalismo público, que, durante esses meses, passa a atuar em horário único, do 

início da manhã até as primeiras horas da tarde, sem interrupção, deixando o restante do 

dia livre para o lazer. É a cidade se adaptando ao ritmo do verão. 

 Uma parcela significativa dos emigrantes cabo-verdianos que, nesse período de 

férias, retornam para sua terra natal (ou a de seus pais, no caso dos emigrantes de 

segunda geração) almeja a participação no Festival de Música da Baía das Gatas, que 

acontece anualmente no mês de agosto em São Vicente. Os jovens, em especial, nutrem 

grande interesse por esse evento, voltado para a diversão e sociabilização, mas também 

capaz de favorecer a construção de importantes vínculos de pertencimento. Contudo, 

não se resume nos três dias de festival a movimentada presença dos jovens emigrantes 

cabo-verdianos em São Vicente. No decorrer do verão, as praias passam a ser 

amplamente freqüentadas, todos os dias da semana. O mesmo acontece com os bares. 
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Alguns estabelecimentos que permanecem fechados ao longo do ano abrem as portas 

somente nesse período, quando têm a certeza do lucro. 

 Abarrotada de pessoas também fica a Praça Nova, ponto de encontro dos jovens 

todas as noites de verão. E os emigrantes são os grandes protagonistas das ações que aí 

se desenrolam. Certa vez, num sábado à noite, fui convidada para um passeio na praça 

por uma jovem cabo-verdiana que, entusiasmada, acrescentou ao convite: “Vamos lá 

ver as pessoas que vieram de fora, com aqueles óculos, aquelas roupas da última moda 

na Europa.” De fato, os emigrantes são portadores de um vestuário muito particular. 

Destacam-se do restante da população, carregando em seus corpos os símbolos da 

distinção. Com a aparência (roupas, acessórios e penteados) cuidadosamente arranjada 

segundo a moda vigente em seus respectivos países de migração, esses jovens desfilam 

pela praça atraindo todos os olhares para si. A língua é outro importante diferencial. 

Organizados em grupos conforme os países onde residem, os jovens emigrantes que 

passeiam pela praça muitas vezes deixam de utilizar o crioulo, passando a se comunicar 

por meio da língua aprendida no exterior (holandês, inglês, francês, etc.). Assim, ao 

mesmo tempo em que atraem a atenção geral, reforçam os limites desses grupos, 

impossíveis de serem transpostos pela grande maioria dos presentes. E mesmo quando 

os diálogos podem ser compreendidos, o próprio assunto das conversas, sempre se 

remetendo a experiências vivenciadas no exterior, preserva a distância entre os 

emigrantes e aqueles que não emigraram. Em situações como essas são travadas 

relações muito complexas, que oscilam entre a admiração pelo emigrante e a 

condenação de seu comportamento ostentatório, entre a construção do prestígio do 

emigrante como portador da novidade e o rancor e a inveja daqueles que continuam 

residindo em Cabo Verde. 

No decorrer da madrugada, as pessoas seguem da praça ou dos bares para as 

boates, onde encerram a programação noturna. Ao longo de todo o ano, as boates são 

muito freqüentadas pelos cabo-verdianos, especialmente os mais jovens. Porém, no 

verão tais estabelecimentos encontram-se ainda mais movimentados. Abrem as portas 

todas as noites e funcionam até o raiar do dia, fazendo valer o provérbio crioulo que 

revela muito do ritmo de vida que toma conta de São Vicente durante essa estação: 

“Depôs de sabe, morrê ka nada.” 51 

                                                 
51 O provérbio pode ser traduzido como “Depois do prazer, morrer não é nada.” Ou seja, não interessa o 
que vai acontecer no futuro; o importante mesmo é saber desfrutar o momento presente. Trata-se, 
portanto, de uma versão crioula do latino carpe diem. 
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Se o cotidiano na Ilha de São Vicente sofre profunda alteração durante o verão, 

com os migrantes figurando como personagens principais desse novo enredo, assim 

também acontece com as “noites cabo-verdianas”. Estes eventos vão transformar-se em 

um locus privilegiado para o desenrolar de situações envolvendo os emigrantes em 

férias – agora não mais os jovens, concentrados na praça e nas boates, mas uma geração 

mais velha, em torno de 50 anos de idade, conforme visto no capítulo anterior. O 

volume de pessoas que freqüentam as noites cabo-verdianas aumenta sensivelmente 

durante a temporada de férias, não apenas porque São Vicente recebe uma quantidade 

relativamente grande de visitantes nesse período, mas principalmente porque tais 

visitantes têm especial interesse por esse tipo de evento. Já observamos no capítulo V 

que a música cabo-verdiana tem sido construída, por diversos atores e em diferentes 

momentos da história do país, como um de seus mais importantes produtos turísticos. 

Dentro dessa lógica, os turistas estrangeiros que escolhem Cabo Verde como destino já 

são encaminhados para as noites cabo-verdianas antes mesmo de deixarem seus 

respectivos países. Mas esses eventos não se limitam ao domínio do turismo 

internacional. Os emigrantes que retornam à terra natal durante as férias representam 

uma parcela significativa do público freqüentador das noites cabo-verdianas e é somente 

quando examinamos atentamente essa participação que podemos compreender o 

significado desses eventos em toda a sua extensão. 

Micau tem 24 anos e está desempregado. Vive no subúrbio do Mindelo com sua 

mãe e dois irmãos mais novos. Andando pela praça num sábado à tarde, encontrou um 

grupo de amigos e contou, animadamente, que nesse mesmo dia iria jantar em um bom 

restaurante da cidade, onde são organizadas noites cabo-verdianas. Esse não é um 

programa usual para o rapaz e sua família, que enfrenta dificuldades financeiras. Mas 

tratava-se agora de um momento especial. Sua tia, que vive na Holanda, estava 

passando as férias em Cabo Verde e disse que fazia questão de ir a uma noite cabo-

verdiana, levando com ela a família. Micau completou dizendo que sua tia sempre fazia 

isso, todas as vezes que retornava ao país. 

Situações como essa acontecem com grande freqüência. Os emigrantes 

retornados incluem as noites cabo-verdianas como parte fundamental de sua 

programação de férias em Cabo Verde. Questionado sobre a composição do seu público, 

Gregório, um músico que se apresenta nesse tipo de evento, não hesitou em destacar a 

participação desse grupo, ao lado dos turistas e da elite local: 
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Agora eu estou tocando num restaurante que é mais freqüentado pelos turistas. 
Ali eles contam mais estrangeiros, que estão aqui a passear. Têm um dinheiro 
para gastar, vão comer um bom marisco, vão comer uma comida cara... E um 
cabo-verdiano daqui procura um sítio mais barato, gastar menos, e não tem 
dinheiro... Quem vem visitar, passear, é quem pode pagar a passagem. Vem 
passar 15 dias num país longe, é porque tem dinheiro. Agora, gente daqui... 
aqueles que têm dinheiro de vez em quando freqüentam, misturam-se. Mas tem 
também os migrantes cabo-verdianos. Aqueles que vêm com dinheiro, vão 
freqüentar esses lugares também. E vão por causa de ouvir lá música que lá fora 
não ouvem. Vêm os cabo-verdianos com saudades há 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 
anos ou 6 e tal sem vir a Cabo Verde, depois têm saudades da música da terra... 
E sabe que se está com dinheiro no bolso e pode freqüentar um restaurante para 
pagar o seu bom jantar, vai lá, leva sua mulher ou vai lá passar conosco, nos 
ouvir tocar, paga-nos umas cervejas... 
 

O discurso acima indica dois motivos principais por que o emigrante demonstra tanto 

interesse em incluir as noites cabo-verdianas em sua programação de férias. Em 

primeiro lugar, o músico ressalta a saudade que os emigrantes sentem de Cabo Verde e 

da “música da terra” e a possibilidade de matar essa saudade nas noites cabo-verdianas. 

Em segundo lugar, destaca o fato de que as noites cabo-verdianas são um evento 

seletivo, freqüentado apenas por aqueles que se encontram em boas condições 

financeiras. Portanto, trata-se de uma situação muito especial, onde o emigrante pode 

demonstrar aos seus familiares e amigos sua inclusão em um grupo privilegiado. Essas 

duas motivações para a participação dos emigrantes nas noites cabo-verdianas devem 

ser exploradas cuidadosamente. 

 

A encenação do emigrante 

 

Um dos aspectos mais peculiares da sociedade cabo-verdiana é o seu acentuado 

caráter emigratório. A emigração é um fenômeno que exerce grande impacto sobre essa 

população, atingindo diretamente uma parcela extraordinária dos cabo-verdianos. 

Segundo o Instituto de Apoio ao Emigrante, havia, em 1998, 517.780 cabo-verdianos 

nos principais países de acolhimento, quando a população do arquipélago, nesse mesmo 

ano, totalizava apenas 399.857 habitantes (Cabo Verde, 1998) – vale notar que esses são 

apenas os dados oficiais, o que sugere uma situação de fato ainda mais impressionante. 

As raízes dessa especificidade cabo-verdiana estão na incapacidade que o país tem 

demonstrado de se reproduzir a partir dos recursos materiais e simbólicos gerados no 

seu interior. Para assegurar a sua reprodução, a sociedade cabo-verdiana tem ejetado 
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sistematicamente grande parte de sua população para além de suas fronteiras, buscando 

no exterior os recursos de que necessita. É a manutenção desse fluxo transnacional de 

pessoas, bem como de divisas, mercadorias, informações, valores, símbolos e práticas, 

que permite a reprodução material, social e cultural dessa sociedade insular. 

São diversos os mecanismos de ejeção que levam o cabo-verdiano a partir de sua 

terra natal. Ao longo da história de Cabo Verde, os principais motivadores da emigração 

foram as dificuldades advindas da seca, que por diversas vezes afligiu o país de forma 

dramática, a desigualdade no acesso à terra, o limitado mercado de trabalho em Cabo 

Verde e a demanda por mão-de-obra barata nos grandes centros industriais da Europa. 

Os membros da elite cabo-verdiana também têm encontrado razões para deixar sua terra 

natal, com a possibilidade de ocupar postos importantes na administração pública de 

outras colônias portuguesas, no passado, e de obter melhor formação acadêmica no 

exterior.52 Interessa aqui particular que, apesar de a emigração cabo-verdiana ser um 

fenômeno muito amplo, abarcando uma diversidade de casos, estimulados pelos mais 

variados fatores, grande parte dessas pessoas deixou seu lar, seus familiares, seus 

amigos e seu país porque não encontrava mais um lugar para si na sociedade de origem. 

Se a partida já carrega essa marca, a experiência no exterior quase sempre vem 

somar-se na construção de uma dura realidade vivida pelo emigrante. Os dados 

apontados por Saint-Maurice (1997) sobre a imigração cabo-verdiana em Portugal 

podem servir como um retrato ilustrativo das condições de vida dos insulares que 

buscam sua sobrevivência além das fronteiras de Cabo Verde. O perfil sociográfico dos 

imigrantes cabo-verdianos traçado por aquela autora revela, em primeiro lugar, a 

heterogeneidade desse grupo, o que já pode ser inferido pela pluralidade de fatores que, 

como vimos, estimula diversas camadas da população cabo-verdiana à partida. 

Enquanto a generalidade dos imigrantes cabo-verdianos em Portugal dispõe de baixas 

qualificações escolares (mais de um em cada quatro não sabem ler nem escrever e quase 

três quartos têm no máximo a 4ª classe), observa-se a presença de um subgrupo com 

elevado nível escolar (5,2% com curso médio ou superior) (ibid: 64). Mas se esses 

dados indicam a coexistência de subgrupos polarizados, demonstram ao mesmo tempo o 

profundo desequilíbrio quantitativo entre eles. Tal desproporção se revela também nos 

setores de atividade econômica em que se inserem esses imigrantes, como pode ser 

observado no quadro a seguir: 

                                                 
52 Esses e ainda outros mecanismos acionados pela sociedade cabo-verdiana a fim de promover a 
emigração e, dessa forma, assegurar sua reprodução são analisados em maiores detalhes em Dias, 2000. 
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TABELA 1 

 

IMIGRANTES CABO-VERDIANOS POR RAMO DE ATIVIDADE 
 n % 
Agricultura, silvicultura e caça 251 1,7 
Indústrias extrativas 52 0,4 
Indústrias transformadoras 2.282 15,4 
Eletricidade, gás e água 69 0,5 
Construção e obras públicas 5.444 36,7 
Comércio 1.162 7,8 
Transportes 1.295 8,7 
Bancos 243 1,6 
Serviços 4.046 27,3 
TOTAL 14.844 100,0 

Fonte:  INE, “XII Recenseamento Geral da População”, 1981 apud Saint-Maurice, 
1997: 64. 
 

Mesmo que a emigração cabo-verdiana seja caracterizada pela sua heterogeneidade, é 

possível ainda assim perceber uma tendência geral para a migração laboral. Trata-se de 

indivíduos com baixos níveis de qualificação profissional, em posição desfavorável no 

mercado de trabalho. Inserem-se predominantemente no ramo da construção civil e 

vêem-se sujeitos a vínculos laborais precários e a más condições de trabalho. Tudo isso 

vem somar-se a ainda outros problemas, como por exemplo a precariedade das moradias 

de grande parte desses imigrantes. Prosseguindo com os dados coletados por Saint-

Maurice (1997: 97), seis em cada dez cabo-verdianos em Portugal vivem em más 

condições de habitação, morando em barracos clandestinos, sem infra-estrutura 

sanitária. 

 A dureza da vida no exterior tem, contudo, uma compensação na experiência do 

retorno do emigrante à sua terra natal. O cabo-verdiano que emigra dificilmente se 

mantém afastado de seu país pelo resto de sua vida. Conforme suas possibilidades (o 

que inclui não só sua situação financeira, mas também sua condição de legalidade no 

país de residência), o emigrante procura realizar visitas periódicas aos seus parentes em 

Cabo Verde, especialmente na temporada de férias. É essa a oportunidade que ele tem 

de mostrar aos seus familiares e amigos o resultado de sua aventura. E por mais difíceis 

que sejam as reais condições de vida no exterior, o emigrante procura a todo custo 

provar o sucesso de seu empreendimento, dando evidências de que desfruta de melhor 
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situação financeira e de que tem acesso a todo um mundo de novidades do qual 

continuam distanciados aqueles que não migraram. 

São diversas as estratégias utilizadas pelos emigrantes cabo-verdianos para 

demonstrar aos seus conterrâneos, no arquipélago, o bom êxito de suas experiências no 

exterior. Ainda no seu país de residência, o emigrante reúne todas as suas economias 

para levar consigo na viagem, junto com roupas novas, jóias para uso próprio e 

presentes para a família. Se necessário, faz empréstimos com seus conhecidos, tanto de 

dinheiro quanto de roupas. Já em Cabo Verde, aproveita cada momento para demonstrar 

o sucesso (real ou ilusório) de sua vida no exterior. Os adornos corporais são, 

possivelmente, o principal símbolo desse sucesso. O brilho do ouro utilizado nos vários 

colares, anéis e brincos evidencia a riqueza alcançada no estrangeiro. E o brilho 

ressurge nas roupas, em modelos ousados, às vezes com nomes de famosas griffes 

européias ou norte-americanas. Cada detalhe é arrumado cuidadosamente: a moça usa o 

cinto que é a última moda no verão francês e o rapaz tem um curioso corte de cabelo, 

em voga na Holanda. Todos provam seu pertencimento a um universo caracterizado 

pela modernidade. Principalmente, conseguem marcar, ao primeiro olhar, a diferença 

entre eles e todos aqueles que não têm acesso a esses bens de consumo. E o emigrante 

retornado tem ainda outras maneiras de evidenciar o seu sucesso e distinção. Ao 

descrever a rotina dos jovens ao longo do verão na Praça Nova do Mindelo, já comentei 

a importância da demonstração de habilidade na utilização de uma língua diferente do 

crioulo na construção da imagem do emigrante. Outra importante estratégia utilizada 

por esse grupo são seus freqüentes atos de generosidade. O excesso de gastos que 

costuma ser uma característica do comportamento dos emigrantes revela-se ao mesmo 

tempo como um excesso de obséquios. Nas interações com os outros membros da 

sociedade cabo-verdiana, o emigrante procura apresentar-se como uma pessoa muito 

generosa, através, por exemplo, da oferta de presentes. Essa é outra forma de comprovar 

sua boa situação financeira e de colocá-lo numa posição de superioridade. Ao mesmo 

tempo, esse comportamento também ajuda a apresentá-lo como alguém disposto a 

partilhar com os outros o seu sucesso, o que lhe confere honra e prestígio. Estas, aliás, 

são qualidades indissociáveis à imagem do emigrante na sociedade cabo-verdiana. 

Toda essa série de atitudes adotadas pelos emigrantes ganha uma denominação 

própria na língua crioula: bazofaria. Esta categoria, que não se refere exclusivamente 

aos emigrantes mas é aplicada com muita freqüência em situações que envolvem os 

membros desse grupo, encerra toda a ambigüidade com que é percebido o 
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comportamento do emigrante retornado. Seu significado oscila entre dois extremos. O 

primeiro deles é valorado positivamente. Alguém bem vestido, elegante e bonito, pode 

ser qualificado, em forma de elogio, pelo adjetivo bazofo. Mas a categoria assume 

também um significado muito negativo. Refere-se ao comportamento caracterizado por 

um orgulho excessivo e mal visto. A bazofaria é a exteriorização de uma qualidade 

pessoal (riqueza, beleza, conhecimento, etc.), que pode facilmente adquirir caráter de 

exagero censurável socialmente. Uma companhia teatral mindelense encenou a comédia 

“Os Sete Pecados Capitais”, apresentando uma versão crioula de cada um desses vícios 

condenados pela tradição cristã. Na peça, a bazofaria substituiu a soberba. E é nesse 

mesmo tom de condenação que são julgados, na realidade cabo-verdiana, o 

exibicionismo e a ostentação dos emigrantes retornados – aí não mais uma reprovação 

suavizada pelo humor do teatro, mas apoiada no rancor e na inveja daqueles que se 

sentem diminuídos frente às demonstrações do emigrante. Aqui deve ser lembrado que, 

além da massa de cabo-verdianos que deixou o arquipélago, há inúmeros outros 

insulares que mantêm a emigração em seus projetos pessoais apesar de nunca terem 

conseguido partir de Cabo Verde. Carling (2002) chama a atenção para a necessidade de 

diferenciação entre a “aspiração” à emigração e a “habilidade” para tornar real esse 

desejo. Entre os cabo-verdianos que aspiram à emigração, muitos nunca terão a 

oportunidade de fazê-lo, por uma multiplicidade de razões, tornando-se assim “não-

migrantes involuntários” (ibid: 12). Para esse grupo, o encontro com os emigrantes 

retornados, no alto de sua postura ostentatória, é especialmente delicado. A bazofaria 

dos recém-chegados é observada por aqueles que ficaram com um olhar dúbio de 

admiração e reprovação, fruto de uma inveja dissimulada e ressentida. Para 

compreender plenamente essa categoria, portanto, não se pode perder de vista a 

importância de sua ambigüidade. A bazofaria é reprovada socialmente com tanta 

freqüência exatamente porque ela é eficiente no cumprimento do seu papel de valorizar 

aqueles que adotam tal conduta, incomodando todos os outros que ficam numa posição 

desvantajosa nessa relação desigual. 

A análise da bazofaria sugere, curiosamente, um universo de valores e práticas 

próprio das sociedades estamentais. Nesse tipo de formação social, as principais 

maneiras de diferenciação dos estamentos envolvem justamente sua articulação com os 

modos de consumo. Membros de diferentes estamentos têm acesso a diferentes bens de 

consumo. E a aparência física é outro importante referencial, permitindo a identificação 

imediata da posição social de cada indivíduo dentro de determinada estrutura 
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estamental. Percebe-se com isso que a abordagem da bazofaria entre os emigrantes 

cabo-verdianos revela mais do que uma realidade caracterizada por um conjunto de 

valores e práticas peculiares a essa população. Ela é capaz de sugerir a influência de 

importantes vínculos históricos na formação dessa realidade, lembrando-se aqui das 

sociedades estamentais da costa oeste africana e mesmo da sociedade cortesã 

portuguesa, de caráter acentuadamente estamental. E a possível retomada dessa herança 

se realiza através de um processo onde os emigrantes cabo-verdianos partem rumo à 

sociedade de consumo do mundo ocidental/moderno, tendo a própria “modernidade” 

como um valor, mas retornam ao arquipélago conferindo uma releitura muito especial 

aos bens de consumo a que tiveram acesso.53 

Tanto as ações do emigrante quanto as do restante da sociedade cabo-verdiana, 

que espera dele esse tipo de comportamento, ajudam a construir uma posição 

privilegiada para aqueles que retornam a Cabo Verde. Interessa aqui particularmente 

que, nesse contexto, as noites cabo-verdianas surgem como um evento ideal para o 

desenrolar de interações que favorecem a construção do prestígio do emigrante 

retornado. Relembrando a fala de Gregório, aquele músico que se apresenta em noites 

cabo-verdianas, ressalto uma vez mais o fato de que esses eventos são muito seletivos. 

Só tem acesso a eles quem “está com dinheiro no bolso e pode freqüentar um 

restaurante para pagar o seu bom jantar”. Ora, esta é uma excelente oportunidade para o 

emigrante que deseja demonstrar aos seus familiares e amigos a melhora de sua situação 

financeira. Como vimos, muitos emigrantes são originários das camadas mais 

desprovidas da população cabo-verdiana e, certamente, não podiam freqüentar 

restaurantes como esses quando ainda residiam em Cabo Verde. Nessa nova etapa de 

suas vidas, eles não mais vêem seu acesso a determinados lugares impedido por 

questões financeiras (ou ao menos procuram criar essa impressão). Para aqueles que 

mantêm no seu universo de aspirações a circulação nesse ambiente de restaurantes 

relativamente requintados, agora é o momento de realizar esse desejo. Mais ainda, é a 

oportunidade que os emigrantes têm de realizar esse tipo de aspiração de seus parentes e 

amigos ou, até mesmo, os desejos que eles supõem que seus parentes e amigos tenham. 

                                                 
53 Vale notar que também na sociedade crioula da Guiné-Bissau é possível perceber essa ênfase nos sinais 
materiais e visíveis como forma de evidenciar a diferença social. A bazofaria cabo-verdiana encontra 
correspondência na categoria ronku, que é utilizada no crioulo da Guiné-Bissau, mas tem origem na 
língua portuguesa, como a própria bazofaria. De maneira muito semelhante a esta última, a palavra ronku 
aponta para a idéia de exibicionismo e tem como referência qualidades exteriores de um indivíduo ou de 
um objeto capazes de tornar visível o poder pessoal. No meio crioulo guineense, todos desejam ter meios 
de manifestar o ronku, que é considerado algo positivo (Trajano Filho, 1998: 443, 558-559). 
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E através da introdução de novos hábitos de consumo como esse, os emigrantes 

procuram alcançar um novo status dentro da sociedade cabo-verdiana. São essas as 

vantagens pessoais da emigração, que tanto alimentam os sonhos daqueles que nunca 

partiram de Cabo Verde mas desejam um dia fazê-lo. Vantagens estas que também se 

estendem aos familiares do emigrante, mesmo que eles nunca tenham deixado seu país 

natal. Retomo aqui o exemplo de Micau. Apesar de viver em más condições financeiras, 

o rapaz pôde, com a chegada de sua tia, envaidecer-se perante os amigos porque teria a 

possibilidade de ir a uma noite cabo-verdiana. 

 Pagar a conta do jantar para toda a família e/ou amigos já é uma maneira de 

evidenciar, simultaneamente, a abundância de dinheiro e o desprendimento do 

emigrante, que não se incomoda em compartilhar o seu sucesso. Mas a generosidade 

dos emigrantes ainda se revela de outras formas nesses eventos. Gregório refere-se 

brevemente ao ato de oferecer uma cerveja ou outra bebida qualquer aos músicos. Essa 

é uma prática muito comum e antiga em Cabo Verde, que não se restringe aos 

emigrantes, nem mesmo ao domínio das noites cabo-verdianas. Outra situação que pude 

observar foi a atitude explícita de algumas pessoas na platéia (especialmente 

emigrantes) que, durante a apresentação musical, levantaram-se, dirigiram-se até um 

dos músicos e introduziram algumas notas de dinheiro no violão. Esse tipo de 

comportamento aproxima-se muito de uma prática usual nas apresentações de batuku, 

quando notas de dinheiro são afixadas nas roupas das batukaderas por indivíduos da 

assistência, como forma de demonstrar aprovação a uma boa performance. E essa 

prática tem se mostrado recorrente não só em Cabo Verde. Exemplo disso são os 

eventos organizados pelas manjuandadis, que são associações voluntárias encontradas 

na sociedade crioula da Guiné-Bissau, direcionadas para a sociabilidade e a ajuda 

mútua. Ao descrever um desses eventos, Trajano Filho (1998) faz referência a situações 

semelhantes àquelas vivenciadas no batuku cabo-verdiano. As dançarinas cuja 

performance é avaliada positivamente pelo público são incentivadas de diversas 

maneiras. Entre outros recursos, como o ato de arremessar lenços ao chão, a assistência 

coloca notas de dinheiro entre os dentes da dançarina ou prende as cédulas em sua roupa 

(ibid: 366-367). Trata-se, possivelmente, de um idioma comum nessa região da costa 

oeste africana, que combina a centralidade da generosidade como um valor a um modo 

particular de expressão do sucesso performático de diferentes manifestações da cultura 

popular. 
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O costume de oferecer dinheiro aos músicos durante suas apresentações nas 

noites cabo-verdianas pode também ser compreendido como uma maneira de atribuir 

valor de troca à música executada. Ainda, é uma forma de expressar a entrada do 

emigrante no universo da economia monetária. Muitos desses emigrantes viviam, antes 

de partir de Cabo Verde, em um universo cultural de economia de subsistência, com 

carência de excedentes. E mesmo aqueles que já viviam na cidade tinham uma 

participação limitada no setor monetizado da economia. Essa participação restringia-se 

quase sempre às interações ligadas à venda de sua força de trabalho e à obtenção dos 

artigos básicos para sua sobrevivência (comida, moradia e roupas). A maneira como os 

emigrantes passam a utilizar o dinheiro no seu regresso a Cabo Verde vem evidenciar 

uma transformação, caracterizada pela sua entrada num universo cultural onde tudo tem 

valor de troca – da sua própria força de trabalho às manifestações da cultura popular de 

sua terra natal. Portanto, ao enfocar a temática da mercantilização da cultura cabo-

verdiana, é preciso observar que ela vai muito além da relação entre as noites cabo-

verdianas e o turismo internacional e do sistema de cobrança em dinheiro para a 

participação do público nesses eventos. 

A realização das noites cabo-verdianas em restaurantes relativamente caros e a 

postura de muitos dos participantes, exteriorizando de formas diversas sua boa situação 

financeira, não são os únicos fatores que fazem dos freqüentadores desses eventos um 

grupo privilegiado. No capítulo anterior, ressaltei que os bares e restaurantes que 

organizam as noites cabo-verdianas muitas vezes fazem parte de um complexo maior, 

que inclui também um hotel. Isso permite que as noites cabo-verdianas sejam facilmente 

inseridas nos roteiros dos turistas, que já freqüentam esses lugares usualmente. Mas em 

Cabo Verde os hotéis representam mais do que um mero local de hospedagem de 

turistas. Tradicionalmente, os hotéis têm sido utilizados como o espaço preferencial 

para a organização de eventos da alta sociedade cabo-verdiana. No Mindelo, em 

particular, o Hotel Porto Grande foi palco de inúmeros bailes da elite local e tornou-se 

parte de uma mítica, explorado com freqüência na literatura como um dos símbolos dos 

anos áureos vividos pela cidade e seu porto, homônimo ao hotel.54 E este último 

continua sendo, ainda hoje, um estabelecimento muito prestigiado na cidade. Visto isso, 

torna-se interessante observar a situação dos emigrantes retornados. Eles não costumam 

                                                 
54 Quando o Hotel Porto Grande foi construído no Mindelo, na década de 1960, o porto e todas as 
atividades associadas a ele já se encontravam em uma fase de profunda decadência. Mas o que interessa 
especialmente é que, no imaginário local, o referido estabelecimento ainda é associado aos anos de 
abastança e ao “cosmopolitismo” vivenciado em São Vicente até meados do século XX. 
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hospedar-se em hotéis. O regresso à terra natal é um momento crucial para reforçar as 

ligações com os parentes, e não para se entregar ao ambiente solitário e pouco acolhedor 

de um quarto de hotel, o que demonstraria carência de vínculos muito valorizados 

socialmente. Mas, por outro lado, freqüentar esses estabelecimentos através das noites 

cabo-verdianas (ou qualquer outro evento aí organizado) pode ser um índice de prestígio 

para o emigrante, que passa então a compartilhar com a elite local os mesmos espaços 

de sociabilização. O emigrante retornado passa ainda a experienciar essa mítica da 

Cidade do Mindelo nos seus tempos gloriosos. Ele revive o passado, mas um passado 

que ressurge transformado a seu favor. Antigamente, ele estava excluído do grupo que 

desfrutava os últimos benefícios gerados pelo Porto Grande. Foi, inclusive, obrigado a 

deixar essa sociedade em busca de melhores condições de vida no exterior. Agora, de 

volta a Cabo Verde, ele recupera simbolicamente esse passado, posicionando-se ao lado 

do grupo mais favorecido socialmente. 

Durante todo o ano, as mornas e coladeiras interpretadas nas noites cabo-

verdianas, bem como os demais tipos de música que as acompanham, disputam espaço 

com as outras qualidades de som produzidas no ambiente, para o desagrado dos músicos 

que ali se apresentam. No verão, quando os bares e restaurantes encontram-se repletos 

de clientes, a ausência de silêncio pode se tornar especialmente marcante. Quando 

cresce o volume de pessoas, aumenta também a quantidade de ruídos produzidos. Numa 

dessas movimentadas noites de verão, enquanto tentava assistir a uma apresentação de 

música cabo-verdiana, percebi uma animada conversa na mesa ao lado. Falavam em voz 

alta, entremeada por sonoras gargalhadas, um homem e uma mulher, dona do 

restaurante. A certa altura, a senhora elogiou seu companheiro de conversa, dizendo-lhe 

que estava muito conservado para sua idade. O homem concordou e disse que seus 

irmãos mais novos, que moram em Cabo Verde, estão todos com cabelos brancos, ao 

contrário dele. Prosseguiu explicando que isso só era possível porque a vida dele lá fora, 

na França, era muito mais fácil. E finalizou o assunto com outra boa gargalhada. A 

conversa entre os dois era ainda mais interessante pelo fato de que ambos mudavam 

constantemente de código lingüístico, passando do crioulo para o francês e de volta ao 

crioulo com muita facilidade, uma vez que a própria dona do restaurante era também 

emigrante retornada da França. 

Conversas como essa fazem parte do ambiente das noites cabo-verdianas. 

Conforme temos visto, elas são uma outra maneira que o emigrante tem de se apresentar 

como tal e, mais do que isso, de construir para si uma história de sucesso. São uma 
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forma de bazofaria. Se a aparência (vestuário e acessórios) ajuda a identificar um 

emigrante à primeira vista, sua performance verbal é mais um elemento na consolidação 

dessa posição diferenciada e privilegiada dentro da sociedade cabo-verdiana. Como na 

situação descrita, as narrativas dos emigrantes com grande freqüência fazem referência 

aos aspectos positivos da vida no exterior. Insisto que esse tipo de atitude tem o duplo 

efeito de prestigiar o emigrante e de fazer crescer nos jovens cabo-verdianos o desejo de 

um dia também partir, permitindo a reprodução dessa ordem sócio-cultural. A utilização 

de outras línguas para além do crioulo nas conversações também contribui para destacá-

los do restante da sociedade cabo-verdiana. Tanto o conteúdo quanto o código utilizado 

nas conversas são partes fundamentais da encenação do emigrante na construção de seu 

diferencial. Reforço essas idéias porque é somente percebendo o valor dessa 

performance verbal que podemos compreender por que não se deve esperar um 

ambiente de silêncio nas noites cabo-verdianas. Elas são, simultaneamente, um rito de 

encenação de uma versão da cultura cabo-verdiana, como visto no capítulo anterior, e o 

palco da encenação do próprio emigrante retornado na consolidação do seu prestígio. A 

música cabo-verdiana tem lugar importante nesse evento – seja na construção do 

universo exoticizado consumido pelo turista estrangeiro, seja como parte fundamental 

de uma idéia de caboverdianidade buscada por muitos emigrantes. Mas ela precisa 

dividir espaço com outras formas de interação igualmente significativas. 

 

Do reencontro com a música cabo-verdiana 

 

A saudade da música de Cabo Verde é a razão mais explicitamente declarada por 

migrantes e não-migrantes para justificar a participação maciça dos primeiros nas noites 

cabo-verdianas. A possibilidade de voltar a entrar em contato com a “música da terra”, 

depois de longa temporada ausente de seu país natal, aparece como uma oportunidade 

impreterível. Descrevo a seguir uma situação que tem lugar numa noite cabo-verdiana, 

para começar a desvendar o significado da música para os atores que interagem nesse 

evento. 

Miguel é um senhor de 56 anos, pequeno comerciante, que se mudou da Ilha da 

Boavista para São Vicente há alguns anos, junto com sua família. Hoje, dois de seus 

filhos estão concluindo seus estudos em universidades brasileiras. A filha mais velha, 

com 28 anos, reside no Mindelo na casa de seus pais. Ela tem um filho de 6 anos de 

idade com um jovem cabo-verdiano emigrado para Portugal. Miguel descende de uma 
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família de grandes instrumentistas. Tinha por hábito freqüentar eventos onde a morna 

ganhava lugar de destaque, mas à medida que os filhos foram crescendo, assumiu 

costumes mais caseiros e mais distanciados da música. Motivado pela minha pesquisa, 

resolveu voltar a um dos restaurantes que freqüentava no passado, a fim de mostrar para 

mim um pouco dessas experiências. E em companhia dessa família boavistense – o 

casal, com a filha e o neto – saí para uma noite cabo-verdiana, num sábado de agosto. 

Ao chegar ao restaurante, Miguel escolheu a mesa e logo procurou pelo 

cardápio. Sem demora, fez o pedido da comida. Como entrada, escolheu o tradicional 

pastel de peixe; como prato principal, katxupa para todos. Enquanto jantávamos, 

apreciávamos as canções executadas por três músicos, posicionados em um canto do 

salão, a poucos metros de nossa mesa. Mornas e coladeiras compunham o repertório. 

Como esse não era mais um passeio usual para a família, aquele momento foi apreciado 

de maneira especial. O casal, em particular, expressava diversas vezes ao longo da noite 

a admiração por um evento tão agradável, especialmente pelas músicas executadas. 

Comentavam algumas letras e relembravam um passado quando a morna se mostrava 

mais presente no cotidiano dos cabo-verdianos. Contudo, em determinada altura, a 

atenção dos três adultos deixou de se concentrar nos músicos e suas músicas. Chegava 

ao restaurante uma outra família, que se sentou à mesa ao lado da nossa, exatamente na 

frente dos músicos. Os olhares de Miguel, sua esposa e sua filha agora estavam todos 

direcionados para o grupo recém-chegado. Observavam atentamente seus movimentos, 

suas roupas, suas conversas. Eram cinco adultos e um menino, também em torno dos 6 

anos de idade, todos facilmente identificáveis como emigrantes cabo-verdianos. 

Estavam muito arrumados e tanto os homens quanto as mulheres usavam colares e anéis 

de ouro. Conversavam em voz alta, em português. Era possível ouvir alguns trechos de 

suas conversas. Quando um dos homens contava uma situação vivida por ele em 

Portugal, Helena (a esposa de Miguel) dirigiu-se a mim, dizendo: “Esses são 

portugueses. Estão aqui de férias.” Depois apontou para o seu neto e disse: “Ele também 

é português.” Explicou que o pai da criança, imigrante em Portugal, tem nacionalidade 

portuguesa, tendo conseguido o mesmo para o filho. Logo em seguida, Helena se dirigiu 

ao neto, dizendo que ele devia se levantar e ir brincar com o menino da mesa ao lado, 

que era português como ele. 



 151 

Ao avançar da noite, quando os pratos de katxupa foram substituídos pelos 

copos de grogue e pontxe55, Miguel levantou-se repentinamente, dirigiu-se até os 

músicos e fez um gesto com as mãos, pedindo para si o violão de um dos 

instrumentistas, ao que foi prontamente atendido. Começou então a tocar o violão, 

acompanhado pelos outros músicos. Interpretou uma morna (somente com o 

instrumento, sem canto) e, ao final da música, devolveu o violão ao seu dono, 

agradecendo-o, e dirigiu-se de volta para o seu lugar. No caminho, foi abordado por um 

dos senhores emigrantes “portugueses”, que o cumprimentou em tom de muito 

entusiasmo: “É cabreiro?”.56 Miguel respondeu positivamente e os dois se abraçaram, 

com sorrisos. Em seguida, Miguel voltou para nossa mesa. Tentei compreender como 

foi possível identificar a sua origem a partir da sua performance. Perguntei se a música 

executada era alguma morna boavistense. Miguel respondeu minha pergunta dizendo 

que quase todas as mornas nasceram na Boavista e que só posteriormente passaram às 

outras ilhas, levadas pelos “homens do mar” boavistenses. Mais uma vez, reproduzia-se 

uma das versões da origem da morna. Minha indagação, porém, continuava no ar. Mas 

não por muito tempo. O emigrante português-cabo-verdiano aproximou-se para 

continuar a conversa – em língua portuguesa, como na primeira abordagem – e explicou 

que logo percebeu que Miguel era boavistense pela sua forma de tocar. Assim que ele 

deu aquela “patada” no violão, “catando corda”, não havia dúvida: era “cabreiro”. E em 

seguida, o emigrante contou que ele próprio não era da Boavista mas, sim, de São 

Nicolau. 

Miguel continuava bebendo grogue e apreciando a apresentação musical. 

Comentava que as mornas eram lindas, mas que tudo mudou muito com os passar dos 

anos. Antigamente havia uma preocupação maior com as letras, tudo era feito com 

sentimento. Hoje, não mais. Ainda assim, ele tornava evidente o fato de que estava 

muito satisfeito com a performance a que assistíamos. Falava, diversas vezes, que 

aquilo estava muito agradável. E soltava exclamações como: “Calú ta kantá sabe!”.57 

Sua filha, porém, não manifestava tanto entusiasmo com o evento. Já havia se mostrado 

claramente envergonhada durante a performance de Miguel. Desaprovava por meio de 
                                                 
55 O grogue é a aguardente de cana-de-açúcar cabo-verdiana; o pontxe é uma bebida preparada com o 
grogue e mel de engenho. 
56 A palavra “cabreiro” ou, em crioulo, kabrêre é uma alcunha utilizada para denominar os naturais da 
Ilha da Boavista, derivada de uma associação entre a população da ilha e sua primeira atividade 
econômica, ainda no início do século XVII: a criação de cabras. A alcunha, originalmente de caráter 
depreciativo, foi criada pela gente da Ilha de São Vicente, mas acabou sendo interiorizada pelos 
boavistenses, perdendo o tom ofensivo (Lima, 2002: 32-33). 
57 “Calú canta muito bem!”. 
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olhares a atitude do pai. E com o decorrer da noite, mostrava-se cada vez mais 

entediada. Dizia estar com sono e já dava sinais de querer voltar para casa. 

Na mesa ao lado, os emigrantes pareciam bem animados. Um dos senhores 

levantou o braço, chamando a atenção dos músicos, e pediu em voz alta para que 

tocassem uma música de São Nicolau, sua terra. Foi atendido em seu pedido e 

agradeceu com muitos aplausos. A senhora que o acompanhava levantou-se e colocou 

uma nota de dinheiro no violão de um dos músicos. Mais tarde, outro integrante desse 

mesmo grupo de emigrantes levantou-se e juntou-se aos músicos para com eles cantar 

uma morna. Aos poucos, porém, o movimento no restaurante ia declinando. Não tardou 

muito para Miguel deixar-se convencer por sua filha a partir. 

A passagem descrita revela a interação entre dois grupos – um composto por 

emigrantes e outro por não-emigrantes – que constroem suas múltiplas identidades num 

jogo de interações, viabilizado por diversas facetas da noite cabo-verdiana. É nesse jogo 

identitário que a música vai exercer um papel de destaque e vai ser apresentada como 

um valor pelas pessoas que freqüentam o evento. Proponho aqui a análise, passo a 

passo, das relações travadas entre esses dois grupos. 

Logo ao chegar ao restaurante, o grupo de emigrantes inicia o processo de 

construção de sua imagem. Para isso faz uso das ferramentas já analisadas neste 

capítulo, do cuidado com a aparência às peculiaridades da performance verbal, atuando 

no domínio da bazofaria. O sucesso da conduta por eles adotada está refletido na 

maneira como despertam, imediatamente, a atenção daqueles que os rodeiam. E a 

mesma postura é sustentada até o final do evento, de formas diversas, como na atitude 

da mulher que coloca uma nota de dinheiro no violão do músico que se apresenta. Mas a 

identificação como alguém que veio de fora, com uma história repleta de êxitos, não é o 

bastante. O pertencimento a uma outra realidade diferente da cabo-verdiana ganha 

maior precisão quando Helena afirma: “Esses são portugueses.” Os emigrantes são 

identificados com seu país de residência e vão construindo assim sua especificidade e 

seu prestígio. 

O comportamento dos emigrantes ajuda a construir uma relação desigual entre 

eles e aqueles que não emigraram. Uma das principais soluções encontradas pelas 

famílias cabo-verdianas para lidar com essa situação é a construção de vínculos entre as 

duas partes através do estabelecimento de trocas matrimoniais. As famílias cujos 

membros residem todos em Cabo Verde enxergam no casamento com um emigrante 

uma maneira de pôr fim a essa situação desvantajosa. Trata-se de uma prática 
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matrimonial altamente valorizada, que permite a construção de um vínculo com o 

exterior, sem que seja necessário deixar o país natal.58 No caso aqui abordado, podemos 

observar como a família de Miguel, que a princípio ocupava uma posição desvantajosa 

em relação ao grupo da mesa ao lado, resgata sua valorizada ligação com o exterior. 

Helena relembra que o pai de seu neto é imigrante em Portugal. O rapaz e a criança, que 

consegue por essa via a nacionalidade portuguesa, funcionam como um elo entre a 

família de Helena e aquele país. E é justamente esse elo que Helena vai utilizar para se 

posicionar em pé de igualdade com o grupo de emigrantes. Se os outros são 

“portugueses”, seu neto também o é – e com ele, de certa forma, toda a família. E no 

intuito de reforçar a igualdade entre os dois grupos (e, possivelmente, os vínculos entre 

eles), manda seu neto brincar com o menino da mesa ao lado, “português como ele”. 

Construídas as ligações com o exterior, é necessário consolidar, 

simultaneamente, o pertencimento a Cabo Verde. A própria participação na noite cabo-

verdiana já encaminha nesse sentido ao permitir a imersão em um ambiente que tem 

como foco principal a “cultura cabo-verdiana”. O conjunto formado pela música e pelas 

comidas e bebidas cabo-verdianas é consumido avidamente pelos insulares, tanto 

migrantes quanto não-migrantes. Mas é através da maneira peculiar com que ambos se 

relacionam com a música que podemos perceber como esse pertencimento a Cabo 

Verde passa, antes, pela identificação com uma de suas ilhas em particular. 

A performance de Miguel é um momento muito especial do evento narrado. Ao 

se juntar aos músicos na interpretação de uma morna, Miguel reforça a inexistência de 

uma separação rígida entre músicos e platéia. E a mesma permeabilidade entre os dois 

domínios é revelada quando um dos emigrantes, seguindo Miguel, também se aproxima 

dos músicos para cantar uma morna. Esse tipo de participação direta de um membro da 

assistência na performance musical, embora não aconteça em todas as noites cabo-

verdianas, mantém-se sempre como uma possibilidade nesses eventos. Mais do que isso, 

os encontros entre os músicos e a assistência são altamente valorizados pelo seu caráter 

“espontâneo”. Num momento em que a noite cabo-verdiana tem sido criticada pela sua 

padronização e pela necessidade de seguir regras relativamente rígidas (no que se refere 

ao horário, principalmente), esse tipo de encontro é visto como uma brecha que permite 

a manutenção de certa vitalidade da música cabo-verdiana. 

                                                 
58 Para uma análise do casamento com emigrante como uma troca matrimonial preferencial em Cabo 
Verde e das inconsistências inerentes a essa prática social marcada pela separação física entre os 
cônjuges, ver Dias, 2000. 
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O comportamento de Miguel e do emigrante, participando ativamente da 

performance com os músicos, demonstra ainda um tipo especial de relação com a 

música. As mornas e coladeiras não são apreciadas por eles apenas como um 

espetáculo. Eles próprios são parte importante dessa construção de uma versão de Cabo 

Verde pela via da música. Porém, justamente quando esses vários atores se unem na 

elaboração da caboverdianidade, revela-se, simultaneamente, o significado do 

pertencimento a cada uma de suas ilhas em particular. A performance de Miguel, que 

foi uma etapa do processo de construção da “cultura cabo-verdiana” nesse evento, foi, 

ao mesmo tempo, o acontecimento definidor de sua posição como boavistense. Sua 

performance aparece como um fenômeno comunicativo, cuja mensagem transmitida – o 

fato de que ele é kabrêre – demanda o conhecimento de um código especial para 

decifrá-la. É nesse momento que o emigrante “português” se manifesta, demonstrando 

seu conhecimento pleno do código e, conseqüentemente, sua participação no mesmo 

domínio cultural. A identificação com a Ilha da Boavista não está na temática abordada 

na canção (aliás, no caso trata-se de uma morna instrumental), nem na origem da 

música ou em qualquer outra característica da peça musical, mas, sim, na própria 

performance, na técnica de interpretação da morna. E o emigrante faz questão de 

mostrar sua capacidade de relacionar essas técnicas específicas – a “patada” no violão, a 

maneira de tocar “catando corda” – com a origem de Miguel. 

Vale notar ainda que, ao identificar Miguel como kabrêre, o emigrante não só 

revela seu conhecimento, mas também tenta se aproximar do primeiro, construindo um 

vínculo (mesmo que rudimentar), assim como Helena procurava fazer ao incentivar a 

brincadeira entre o seu neto e a criança ao lado. Para o grupo de emigrantes, não basta 

afirmar sua ligação com o exterior. É fundamental fortalecer, ao mesmo tempo, os 

vínculos com seu país de origem. É por esta razão que o emigrante também faz questão 

de verbalizar o pertencimento a sua ilha natal, São Nicolau. Sua origem é declarada não 

apenas na conversa com Miguel. Todos os presentes podem ouvir quando outro 

integrante desse mesmo grupo faz o pedido, em voz alta, para que os músicos toquem 

uma morna da referida ilha. Marcam assim, publicamente, seu pertencimento a São 

Nicolau, da mesma forma que já comunicaram sua ligação com Cabo Verde, como um 

todo, e com seu país de residência, Portugal. 

A importância da identificação dessas pessoas com uma ilha em particular só 

pode ser plenamente compreendida quando se tem em mente a singularidade capaz de 

alcançar cada uma dessas localidades. Apesar de estarmos tratando de populações muito 
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reduzidas, a insularidade tem atuado no sentido de favorecer o desenvolvimento de um 

regionalismo marcante. Para restringir a discussão às ilhas citadas no caso abordado, 

focalizo o número de habitantes dessas duas localidades. O censo realizado no ano de 

2000 registrou em São Nicolau uma população de 13.661 indivíduos. Já a Ilha da 

Boavista alcançou o total de apenas 4.209 habitantes. Com uma população tão reduzida, 

é curioso que se tenha formado, em cada uma dessas ilhas, uma variante da língua 

crioula. Esse regionalismo pode ser percebido ainda em outras esferas da cultura. Como 

o caso aqui tratado é a música, concentro-me nele. Assim como a língua, cada uma 

dessas ilhas apresenta uma forma própria de se fazer a morna. Relembro aqui a citação 

de Eugénio Tavares, que afirmava que, ao passar pelas diversas ilhas, a morna se 

adaptou e tomou “a feição psíquica” de cada povo (Tavares, 1969 [1932]: 17). Esse tipo 

de discurso, associando subtipos da morna a cada uma das ilhas, ainda é muito presente 

na atualidade. A cantora Cesária Évora, natural de São Vicente, numa conversa informal 

com um funcionário da Rádio de Cabo Verde, foi questionada sobre o fato de nunca ter 

gravado composições do célebre Eugénio Tavares. Sem hesitar, respondeu apenas que 

não gosta das mornas da Brava (ilha natal de Eugénio). E o mesmo tipo de associação 

pôde ser observado no caráter boavistense da performance de Miguel. 

Ao mesmo tempo em que é necessário compreender essa singularidade de cada 

uma da ilhas, é preciso perceber que São Vicente desfruta de posição especial como 

uma espécie de ponto de encontro de pessoas de diversas ilhas, principalmente as de 

Barlavento. O povoamento tardio de São Vicente, que se intensificou apenas em meados 

do século XIX, fez-se fundamentalmente a partir de um movimento migratório interno. 

A população rural de Santo Antão e São Nicolau, castigada pelas crises de seca, 

enxergou no Porto Grande do Mindelo uma oportunidade irrecusável. Da Boavista 

também partiram muitos homens, já acostumados no trabalho portuário. E todos estes se 

encontraram em São Vicente, que se erguia nesse momento da história como um 

tentador Eldorado (Correia e Silva, 2000: 118). 

Quando deixamos a história e passamos a pensar nas atuais relações que os 

naturais das diversas ilhas cabo-verdianas mantêm com a Ilha de São Vicente, 

continuamos enxergando nesta última um importante local de convergência. A imagem 

da ilha como a “capital da diversão” ajuda a atrair para si não apenas turistas 

estrangeiros mas também visitantes cabo-verdianos, residentes no país e na diáspora. O 

Festival da Baía das Gatas é, nesse sentido, o evento com maior potencial de agregação. 

Mas ao longo de todo o verão a ilha reúne cabo-verdianos à procura de diversão. E 
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nesse contexto de convergência de cabo-verdianos de diversas procedências, ganham 

significado especial as interações que possibilitam a manifestação dessas distinções 

regionalistas. 

Retornando ao caso das noites cabo-verdianas, compreende-se agora as 

múltiplas identidades construídas pelo emigrante no decorrer de sua participação nesses 

eventos. No encontro com seus conterrâneos que nunca partiram do país natal, o 

emigrante precisa, antes de tudo, evidenciar suas ligações com seu país de residência, 

marcando aí sua diferença e seu prestígio. Sua conduta durante o evento ajuda a 

alimentar essa relação desigual. Mas não basta desfrutar dos privilégios desse vínculo 

com o exterior. Para esse emigrante, é fundamental demonstrar que ele ainda circula, 

simultaneamente, pelo domínio da caboverdianidade. Para isso só é preciso integrar-se 

no processo de elaboração da “cultura cabo-verdiana” proporcionado pelo evento. E a 

música se mostra aí um instrumento essencial. O emigrante, porém, não freqüenta as 

noites cabo-verdianas apenas para ouvir mornas e coladeiras. Ele deseja reencontrar-se 

com as mornas e coladeiras de sua ilha natal. Ou seja, é necessário reforçar o seu 

pertencimento a uma ilha cabo-verdiana em particular, completando, por fim, o 

processo de construção da sua singularidade. As noites cabo-verdianas apresentam-se, 

portanto, como um palco onde se dá a construção simultânea de várias singularidades. 

Daí a necessidade de que esses eventos sejam relativamente flexíveis, o que se traduz na 

ênfase constante no valor da “espontaneidade”. 

A “música da terra”, que é tomada como uma das principais motivações para a 

participação do emigrante nas noites cabo-verdianas, tem se revelado de fato elemento 

importante no processo de construção da sua identidade. Mas resta ainda uma questão. 

Se nos discursos sobre a noite cabo-verdiana e mesmo no decorrer do próprio evento a 

música é apresentada com a centralidade de um valor, como era a relação desses 

migrantes com a “música da terra” nos seus respectivos países de imigração? A resposta 

a essa pergunta indica uma curiosa situação. A música cabo-verdiana tem acompanhado 

de perto os insulares que se aventuram além das fronteiras do arquipélago. São diversos 

os meios de produção, divulgação e consumo da música cabo-verdiana na diáspora. Os 

programas de rádio multiplicam-se junto com as comunidades cabo-verdianas. Nos 

Estados Unidos, há o programa “Caminho Para Cabo Verde”, produzido pelo músico 

Djosinha e transmitido pela portuguesa Rádio Globo de New Bedford. Na Holanda, são 

várias as organizações de radiodifusão especializadas na música cabo-verdiana. São 

exemplos a Radio Nos Rais, a Radio Voz de Cabo Verde (vinculada ao órgão do 
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governo cabo-verdiano Instituto de Apoio ao Emigrante) e a Radio Kaapverdie FM, 

sendo esta última uma rádio virtual, transmitida pela internet 

(<http://kaapverdiefm.net>). Em Portugal, encontramos a poderosa RDP África, que 

alcança não apenas aquele país, mas também todos os países africanos de língua 

portuguesa, com uma programação que contempla especialmente a música produzida 

pelos cabo-verdianos.59 Serve ainda como um interessante exemplo o programa “Monte 

Cara”, divulgado pela Ecomídia (<http://www.ecomidia.net>), uma rádio virtual 

organizada pelos alunos da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

Outro importante centro de divulgação da música cabo-verdiana são as próprias 

gravadoras de discos, localizadas quase que exclusivamente fora do arquipélago, em 

países com grande concentração de cabo-verdianos, como a Holanda, a França, os 

Estados Unidos e Portugal. São relativamente recentes as tentativas de montar estúdios 

de gravação em Cabo Verde. Quase todos os grande nomes da música cabo-verdiana 

têm os seus trabalhos produzidos fora do país e moram eles próprios longe de sua terra 

natal. Portanto, torna-se indubitavelmente mais fácil o acesso a esses discos para cabo-

verdianos residentes em comunidades da diáspora do que para aqueles que permanecem 

no arquipélago. Muitos desses discos não chegam às lojas cabo-verdianas e, quando 

chegam, quase sempre têm um preço mais elevado do que aquele pelo qual são 

comercializados no exterior. 

A pesquisa realizada pela Embaixada de Cabo Verde em Portugal também 

aponta para um contato estreito entre os cabo-verdianos residentes naquele país e a 

música de sua terra natal: 

                                                 
59 A RDP (Radiodifusão Portuguesa) é herdeira da Emissora Nacional de Radiodifusão, nascida em 1935, 
fortemente vinculada aos interesses do governo e atuando como um órgão de propaganda do Estado 
Novo. Um dos objetivos principais da Emissora Nacional era atingir as comunidades portuguesas 
dispersas pelo mundo. A RDP, criada após a revolução de 25 de abril de 1974, mantém vivo esse 
objetivo. Sua “vocação diaspórica” está hoje concretizada, expressamente, nas experiências da RDP 
Internacional e da RDP África. Esta última, nascida em 1995, alcança todos os países lusófonos em 
África. O fluxo de música e informação que estabelece (inclusive com notícias sobre o Brasil), 
fortalecendo a conexão entre essas comunidades, merece ser abordado em outra oportunidade, estendendo 
o olhar para além da diáspora portuguesa. A RDP África (assim como o sistema televisivo RTP África) 
pode ser tratada como uma forma de retomada do antigo Império Colonial, tendo como fundamentação 
ideológica a lusofonia (mais de acordo com o contexto político atual) e utilizando-se dos avanços das 
tecnologias de comunicação. 
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TABELA 2 

 

FREQÜÊNCIA COM QUE OS CABO-VERDIANOS RESIDENTES EM PORTUGAL COSTUMAM 
OUVIR MÚSICA CABO-VERDIANA, SEGUNDO AS HABILITAÇÕES 

Habilitações atuais Diária 1/2 vezes 
por 

semana 

1/2 vezes 
por mês 

Ocasio-
nalmente 

Nunca NS/NR 

Nenhuma 53,9 18,4 5,9 19,1 2,6 - 
Ler e escrever 63,9 13,6 4,2 17,8 0,5 - 
E. primário 65,2 13,5 2,0 18,4 0,9 - 
Ciclo preparatório 70,2 13,1 1,0 14,6 1,0 - 
3º ciclo 58,0 18,8 1,4 21,7 0,0 - 
Freq. secundário 79,8 8,1 0,0 12,1 0,0 - 
Secundário 81,0 11,6 1,7 5,8 0,0 - 
Curso médio 45,8 14,6 2,1 35,4 2,1 - 
Freq. superior 72,0 11,2 3,2 13,6 0,0 - 
Licenciatura 44,2 18,6 4,7 32,6 0,0 - 
Mestrado 75,0 0,0 0,0 25,0 0,0 - 
Doutoramento 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 - 
TOTAL 65,1 13,5 2,5 17,0 0,8 1,1 

Fonte: IECCV (Inquérito do Estudo da Comunidade Caboverdeana), 1998 apud Cabo 
Verde, 1999: 167. 
 

É nitidamente elevado o número de cabo-verdianos residentes em Portugal que ouvem 

as músicas de seu país diariamente (65,1%). Menos de 1% do total dessa comunidade 

afirma nunca ouvir esse tipo de música. Também vale notar que, pelas indicações desses 

dados, não há discrepância muito grande entre os hábitos musicais dos diversos 

subgrupos, recortados segundo o nível de instrução. Contudo, uma diferença importante 

começa a aparecer quando tomamos em consideração os locais freqüentados por essas 

pessoas. Em Portugal há diversas boates especializadas em músicas africanas, 

freqüentadas por jovens de variados estratos sociais. Existem também alguns 

estabelecimentos comerciais que se assemelham em vários aspectos às noites cabo-

verdianas mindelenses. A combinação da culinária tradicional do arquipélago com 

música cabo-verdiana interpretada ao vivo (especialmente coladeiras e algum funaná), 

acompanhada de muita dança por parte da assistência, tem sido a receita de sucesso de 

casas como o B.Léza e o Enclave, que ganham grande destaque na vida noturna 

lisboeta. Mas esses estabelecimentos recebem um público muito particular. Entre uma 

quantidade expressiva de portugueses freqüentadores assíduos dessas casas e de 

africanos de outras nacionalidades (especialmente angolanos), há um grupo muito 
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restrito de cabo-verdianos. De maneira geral, esses estabelecimentos atraem, além dos 

muitos músicos cabo-verdianos residentes em Lisboa, uma clientela de jovens 

intelectuais, pessoas com nível superior já concluído, numa faixa etária a partir dos 30 

anos de idade. Trata-se de um público diferente daquele que compõe as noites cabo-

verdianas mindelenses. 

 No Mindelo, é possível perceber entre o público freqüentador das noites cabo-

verdianas uma clara distinção de gerações. Essa diferença, que toma a forma de 

freqüentes conflitos geracionais, tem sido sentida nas mais diversas áreas da sociedade 

cabo-verdiana. A juventude local tem entrado em choque com as pessoas mais velhas no 

que diz respeito a seus hábitos, seus gostos, seus valores, seus projetos (ou ausência 

deles) e suas formas de relacionamento pessoal em geral. Nas noites cabo-verdianas, o 

fosso que separa as gerações é evidente. Em primeiro lugar, a grande maioria do público 

pertence a uma faixa etária em torno dos 50 anos de idade ou mais. Em segundo lugar, é 

possível perceber como é diversificada a apreciação que indivíduos de diferentes faixas 

etárias têm do evento. Sendo um ambiente aberto à participação de famílias inteiras, as 

noites cabo-verdianas acabam tendo eventualmente incluídos no seu público alguns 

jovens. Mas o evento não mobiliza igualmente todos os presentes. Lembro aqui do 

grande contraste entre o entusiasmo de Miguel, sua satisfação com a performance 

musical a que assistia, e a postura de sua filha, entediada com o evento, insistindo em 

voltar para casa. Em outras situações presenciei momentos de conflitos mais abertos, 

onde os músicos se queixavam da maneira como alguns jovens se comportavam durante 

o evento. Mas o que interessa especialmente é que essa versão de Cabo Verde elaborada 

ao longo das noites cabo-verdianas não parece exercer tanto apelo no setor mais jovem 

da sociedade. A juventude tem o seu olhar muito mais direcionado para outros estilos 

musicais, como o zouk cabo-verdiano, e outros espaços de vivência musical, como as 

boates ou mesmo o Festival da Baía das Gatas. Já as noites cabo-verdianas envolvem 

com mais intensidade essa faixa etária em torno dos 50 anos de idade, que é também a 

geração que viveu de perto o momento histórico que deu origem a esse evento. 

 Retornando à breve investigação sobre o contato dos migrantes com a música de 

Cabo Verde no exterior, é preciso citar ainda todo o universo das associações 

voluntárias. Em Portugal, muitas dessas associações de imigrantes encontram na música 

cabo-verdiana um importante fator de agregação. Diversas manifestações da cultura 

popular de Cabo Verde, como o batuku e o kolá san jon, passam a exercer diferentes 

papéis nesse novo contexto. E as associações têm grande alcance, envolvendo várias 
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faixas etárias de imigrantes cabo-verdianos, principalmente nos bairros da periferia 

urbana de Lisboa.60 

 A partir desse conjunto de informações sobre a experiência dos emigrantes cabo-

verdianos com a música de seu país natal enquanto residentes no exterior, podemos 

concluir que os diversos discursos que ressaltam seu desejo de matar a saudade da 

música da terra nas noites cabo-verdianas mindelenses não correspondem a uma 

situação de fato. A investigação aponta para um contato estreito e diversificado entre 

esses emigrantes e a música cabo-verdiana muito antes de regressarem a Cabo Verde. A 

questão aqui abordada deve, portanto, ser reelaborada nesse momento. Se não havia um 

distanciamento do emigrante em relação à música cabo-verdiana enquanto este residia 

no exterior, por que é tão enfatizada a idéia do reencontro com essa mesma música no 

retorno às ilhas? Em outras palavras, por que é tão especial o contato com a música 

cabo-verdiana em Cabo Verde? 

A resposta para essa pergunta começa a parecer menos obscura se analisadas 

com mais cuidado as “saudades da música da terra”, que ganham tanta força nos 

discursos sobre a participação dos emigrantes nas noites cabo-verdianas (rever, por 

exemplo, a fala do músico Gregório, no início deste capítulo). O que está sendo 

destacado aqui é menos a relação real do indivíduo com a música cabo-verdiana e muito 

mais a idéia da “saudade” como um valor central na cultura cabo-verdiana. O momento 

do retorno do emigrante deve ser um momento de demonstração desse sentimento tão 

valorizado. Ter saudades significa a manutenção dos vínculos com o país natal. E é 

assim que, no contexto das noites cabo-verdianas, a saudade ganha sua concretude na 

encenação do reencontro do emigrante com a música da terra. 

 Mas a resposta não se esgota aí. Parece haver também algo de especial na 

música cabo-verdiana que é produzida em Cabo Verde e que não se encontra fora das 

fronteiras do arquipélago. Isso começa a se revelar se a análise deixa um pouco o 

contexto das noites cabo-verdianas e estende seu campo de abrangência. A “Oficina 

Baptista e Filhos”, especializada na construção de instrumentos musicais (violão, 

cavaquinho, viola, requinta e bandolim), recebe um grande número de encomendas 

durante o verão, período em que atinge o auge de sua produção. A grande maioria 

dessas encomendas é feita por emigrantes que desejam levar com eles, para seus países 

de residência, instrumentos musicais genuinamente cabo-verdianos. Em uma de minhas 

                                                 
60 Para uma abordagem da reconstituição do ritual do kolá san jon, organizado pela Associação Local, no 
bairro do Alto da Cova da Moura (periferia de Lisboa), ver Ribeiro, 2000. 
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visitas à oficina, o luthier me mostrou, orgulhoso, um cavaquinho, dizendo: “Este já 

está com visto para a América!”. E explicou que a pessoa que havia feito essa 

encomenda leva um novo instrumento todas as vezes que retorna aos Estados Unidos. 

Mesmo que a qualidade dos instrumentos musicais encontrados no exterior seja bastante 

elevada, os instrumentos fabricados em Cabo Verde têm um diferencial, com um grande 

valor agregado a eles, simplesmente por serem cabo-verdianos. 

 Outra situação também pode ser elucidativa. Carla é uma jovem cabo-verdiana 

que está concluindo seus estudos superiores em Portugal. De férias em Cabo Verde, fez 

questão de gravar um CD de zouk cabo-verdiano, com todos os sucessos do momento. 

Essas músicas são as mesmas encontradas nas lojas de discos em Portugal e ouvidas nas 

rádios portuguesas especializadas em músicas africanas. Mas o CD gravado por Carla 

tinha algo especial. Ela tinha a certeza de estar levando com ela para Portugal as 

músicas mais tocadas nas boates de São Vicente naquele verão. 

 É exatamente esse valor agregado à música experienciada em Cabo Verde que 

precisa ser compreendido para uma interpretação adequada das noites cabo-verdianas. A 

música cabo-verdiana ganha novos sentidos conforme o contexto em que está inserida. 

Relacionada a um novo contexto, ela passa a desempenhar outro papel e a envolver 

emoções diferentes. A experiência do emigrante com uma morna ou uma coladeira 

interpretada numa noite cabo-verdiana mindelense ganha seu sentido não pela ausência 

desse tipo de música em seu cotidiano no exterior. Ao contrário, ela ganha sentido 

exatamente pela comparação com outros tipos de experiência com esse mesmo gênero 

musical em outros contextos. 

 A análise das noites cabo-verdianas empreendida nestes dois últimos capítulos 

põe à mostra um evento inusitado, que revela toda a importância capaz de assumir a 

caboverdianidade dentro das fronteiras de Cabo Verde. Linger (1997), em um artigo 

sobre o Restaurante 51 (um restaurante brasileiro em Nagoya, no Japão), expõe uma 

questão que me parece aqui especialmente relevante. O autor mostra que, ainda que o 51 

ofereça uma série de ligações simbólicas com o Brasil, convidando os imigrantes 

brasileiros a se sentirem em casa, ele jamais será como os restaurantes no Brasil. O 51 é 

um restaurante declaradamente brasileiro, no seu nome, no pôster do Pão-de-Açúcar, na 

venda de camisas de futebol, no aluguel de fitas de vídeo com programas de televisão 

brasileiros – tudo isso em clara oposição à cidade japonesa que o cerca. Mas é 

exatamente essa brasilidade que o coloca em franco contraste com os outros restaurantes 

no Brasil, onde a identidade brasileira não é uma questão. Nesse sentido, Linger 
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argumenta que não há “restaurantes brasileiros” no Brasil (ibid: 202). Estes seriam 

apenas uma resposta aos contextos de imigração, no encontro com o Outro. Tal 

afirmação apresenta-se em conformidade com o caminho que a antropologia tem 

proposto para pensar a questão da identidade, de forma contrastiva. Mas a riqueza 

etnográfica do caso cabo-verdiano nos faz ampliar esse quadro, ao compreender o valor 

de uma noite cabo-verdiana em Cabo Verde. O turismo internacional e, principalmente, 

a presença dos emigrantes retornados ajudam a construir um contexto onde a 

caboverdianidade ganha, sim, a centralidade de um valor. A identidade cabo-verdiana se 

apresenta como uma questão não apenas no confronto com o “outro”, mas também no 

reencontro com o “nós”. No momento do retorno do emigrante, a noite cabo-verdiana 

revela todo o seu potencial para reconstruir os vínculos múltiplos desse emigrante, 

permitindo que ele se sinta em casa, em Cabo Verde. 
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  Capítulo VII 

 

FORMAS ESPONTÂNEAS DE EXPERIÊNCIA COM A MORNA 

 

 

 

 O estudo das noites cabo-verdianas não colocou fim à minha procura pela 

experiência com a morna e com os demais gêneros musicais que a acompanham 

eventualmente. A investigação teve continuidade na busca de outros espaços e situações 

de vivência desses estilos musicais, enfocando o “ato de música” (ver Introdução). 

Deveria ser dada especial atenção às experiências concretas de deparar-se com a música 

e ao processo de atribuição de sentido a essas experiências pelos sujeitos envolvidos. E 

na apreensão do sentido era necessário ir além do processo cognitivo de reflexão do 

sujeito sobre o ato vivido, atingindo também a volição e a emoção envolvidas no ato, 

conforme o caminho apontado por Dilthey (1976) e seguido por Tuner (1982). Enfim, 

como indicado na introdução desta tese, o objetivo era alcançar o sentido mais autêntico 

da experiência com a música, partindo de um olhar sobre o ser humano em sua 

totalidade, “percebendo, pensando, sentindo, desejando” (Turner, 1982: 13). Mas minha 

passagem por esses novos espaços de vivência da morna levantou logo de início uma 

série de problemas, com reações muito particulares à minha presença nesses eventos. 

 A abordagem das noites cabo-verdianas levou-me a perceber como esse tipo de 

evento favorece a criação de sentimentos de pertencimento, especialmente importantes 

no caso dos emigrantes retornados, no processo de construção de múltiplas identidades. 

Pude também observar como era elaborada nas noites cabo-verdianas uma versão 

particular da “cultura de Cabo Verde”, a ser apresentada aos próprios cabo-verdianos e 

aos turistas estrangeiros. Indissoluvelmente vinculada a minhas características pessoais 

como a idade, o sexo, a nacionalidade e a cor da pele, eu vinha sendo incluída nesse 

último grupo de turistas. A maneira como me identificavam com tal grupo me causava 

incômodo, assim como acontece com a maioria dos antropólogos em suas tentativas 

quase sempre frustrantes de construção da imagem pessoal no trabalho de campo. Por 

outro lado, sendo vista como parte do grupo de turistas estrangeiros, eu tinha meu 

acesso às noites cabo-verdianas facilitado. Minha participação nesses eventos era 

estimulada e socialmente aprovada. Além disso, minha presença não parecia trazer 
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muitas alterações ao evento. Jantando e assistindo à apresentação musical como outros 

tantos clientes, eu observava as noites cabo-verdianas, que pareciam fluir dentro de sua 

normalidade. Mas todos aqueles que sugeriam minha participação nas noites cabo-

verdianas apresentavam-nas a mim como a verdade (quase sempre excludente) sobre a 

música de Cabo Verde e sua vivência, o que aumentava novamente meu incômodo por 

supor que, com esse tipo de procedimento, eu estava sendo afastada de outras situações 

de vivência da morna. 

Comecei, então, a interrogar sistematicamente por outros espaços da morna. A 

resposta que obtinha, porém, não condizia com minhas expectativas. Quando novos 

tipos de vivência da morna começavam a ser indicados, homens e mulheres, de 

diferentes idades, variados níveis de escolaridade e situação econômica, todos 

colocavam limites no meu campo de circulação. Logo em uma das primeiras entrevistas 

que realizei com um músico cabo-verdiano, nos meus primeiros dias de estada em São 

Vicente, percebi as barreiras que eram construídas ao meu redor e o quanto elas 

poderiam influenciar o desenvolvimento da pesquisa. O músico entrevistado apontou 

para a possibilidade de encontrar grupos de tocadores reunidos nos arredores da cidade, 

mas afirmou categoricamente: 

 

Seria bom você ir até lá num domingo, às 10h30 da manhã, quando começam a 
tocar pela rua, entre uma lojinha e outra. A música vai até mais tarde, mas aí o 
grogue já começa a se tornar um problema. Se você for às 5h00 da tarde, por 
exemplo, pode ter problemas. E de qualquer jeito, não vá sozinha, nem mesmo 
com uma amiga. Vá acompanhada por algum homem. (...) E não vá mesmo à 
Ribeira Bote e à Ribeira de Craquinha, porque já são zonas mais perigosas, onde 
há distribuição de drogas. 
 

Eram indicados bares, boates e mesmo bairros inteiros onde eu não deveria ir, 

tendo em vista minha segurança, além de apontarem os dias e os horários quando seria 

melhor evitar andar desacompanhada pelos subúrbios do Mindelo. Os insistentes 

conselhos influenciavam inevitavelmente minha conduta, dividida entre o interesse em 

desvendar esses novos espaços e o medo do desconhecido, pintado de cores sempre tão 

sombrias. E foi quando decidi romper com esse processo e comecei a freqüentar os 

bares e bairros “proibidos”, exatamente nos horários e dias desaconselhados, que me 

deparei com uma nova forma de experiência com a morna. 

Esses eventos já vinham sendo anunciados de maneira indireta desde o início da 

pesquisa. Nas críticas às noites cabo-verdianas, quando a imposição de rígidos horários 
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para a sua realização era contraposta à espontaneidade como um valor, já começava a 

ser indicada a existência, em algum lugar, no presente ou no passado, das formas 

“espontâneas” de vivência da morna (mesmo que de maneira idealizada). Aos poucos, 

pude delinear mais precisamente as características dessas manifestações musicais. 

Contudo, elas jamais ganharam a visibilidade das noites cabo-verdianas. Sequer têm um 

nome que as defina com exatidão. Aliás, como veremos, a obscuridade é mesmo própria 

desses eventos que, ao mesmo tempo, preservam importantes valores e estão associados 

a grupos, hábitos e situações avaliados de forma negativa pela sociedade cabo-verdiana 

em geral. Passo agora à descrição de dois casos que tiveram lugar nos subúrbios do 

Mindelo. 

O Lombo é um bairro próximo do centro da cidade, existente desde os anos de 

prosperidade do Porto Grande. Lá viviam vários funcionários das companhias 

carvoeiras inglesas, alojados em pequenas residências padronizadas, construídas pelas 

próprias empresas empregadoras, ainda no século XIX. O bairro também ficou 

conhecido pelos seus movimentados botequins. Os marítimos de passagem pela ilha, 

especialmente os estrangeiros, injetavam dinheiro e ânimo naquelas noites de muita 

morna e coladeira. E foi no ambiente boêmio e musicalmente fértil do Lombo que 

despontou o talento de Cesária Évora, ao lado do compositor Gregório Gonçalves, 

conhecido como Ti Goy (Mortaigne, 1997: 80). 

Hoje a situação do bairro é diferente. Uma rotina bem mais pacata soma-se à 

lembrança dos velhos tempos. Mas um ou outro botequim ainda preserva alguns 

daqueles hábitos. Localizado em uma das ruelas do Lombo está um pequeno bar e 

restaurante, propriedade de uma família retornada a Cabo Verde após passar mais de 30 

anos imigrada nos Estados Unidos. Diferente dos restaurantes que organizam noites 

cabo-verdianas, esse não costuma receber como clientes muitos turistas (estrangeiros ou 

cabo-verdianos emigrantes em férias). Durante o almoço, vende refeições a baixos 

preços para trabalhadores. Alguns clientes levam consigo uma vasilha para embalar o 

“prato do dia”, a ser consumido por toda a família em sua própria residência. À noite, o 

restaurante dá lugar ao bar. Uma clientela majoritariamente masculina preenche cada 

canto do estabelecimento: no balcão ou nas poucas cadeiras e mesas espalhadas pelo 

salão. O consumo de bebidas predomina nesse horário. Com relativa freqüência, o 

estabelecimento também é reservado para pequenas festas particulares de seus próprios 

donos. Comemorando alguma data especial ou simplesmente no intuito de reunir os 

amigos, providenciam comida para todos os convidados (como a tradicional katxupa ou 
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o arroz de malandro61) e se divertem ao longo do dia. É o que chamam de “convívios”, 

os quais podem ser realizados também, por exemplo, numa casa de praia na Baía das 

Gatas ou num passeio a Salamansa, no interior da ilha. 

Residindo no Lombo, encontrei maior facilidade para freqüentar o restaurante. 

Almoçava lá com certa regularidade e logo comecei a ser convidada para participar dos 

convívios organizados pelos proprietários e seus amigos. Juntos fazíamos passeios ao 

interior da ilha e até uma viagem à ilha vizinha, Santo Antão. Contudo, por mais que eu 

conseguisse diminuir a distância em relação ao grupo, minha participação nos eventos 

noturnos, no bar, estava sempre sujeita a críticas. Os comentários provinham de pessoas 

residentes em outros bairros, pertencentes a diversas categorias sócio-econômicas, que 

procuravam me alertar quanto aos boatos de que a família proprietária do 

bar/restaurante esteve envolvida com o tráfico de drogas nos Estados Unidos. Mas o que 

realmente me causou espanto foi quando passei a ouvir comentários dos próprios 

freqüentadores do bar, que, apesar de me tratarem com simpatia, várias vezes me 

disseram que aquele ambiente não combinava comigo, sugerindo que eu deixasse de 

freqüentá-lo. Ali comecei a compreender que minha presença naquele bar e em outros 

espaços semelhantes era perturbadora. Diferente das noites cabo-verdianas, onde eu me 

encaixava de forma relativamente harmônica entre os demais participantes, nesses 

novos espaços minha presença trazia uma significativa alteração, sentida por todos. 

Na parede ao fundo do bar, em um pequeno vão, dois violões recostados 

esperam por mãos dispostas a lhes darem vida. No estabelecimento não há músicos 

contratados para o entretenimento da clientela, mas os violões estão à disposição dos 

freqüentadores que tenham capacidade e vontade de tocá-los. Numa noite de domingo, 

resolvi ir até o bar, que estava lotado. O clima era bem diferente do ambiente 

relativamente tranqüilo que costumava predominar nas horas de almoço. Muitas 

pessoas, principalmente homens, de várias idades, bebiam e conversavam em voz alta. 

A princípio, ninguém parecia inclinado a enfrentar os violões. No aparelho de som, um 

disco do cantor brasileiro Leonardo embalava a noite. Junto à porta do bar, um senhor já 

bem idoso e bastante embriagado contava histórias de sua juventude, quando era 

marítimo e rodava o mundo, de porto em porto. Ninguém prestava muita atenção em 

suas narrativas e, ao menos na minha frente, apenas riam e zombavam do velho fusko62. 

                                                 
61 O arroz de malandro é um prato considerado muito econômico e de fácil preparo. Trata-se de grandes 
postas de peixe cozidas junto ao arroz. 
62 Bêbado, embriagado. 
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Foi então que um rapaz de aproximadamente 20 anos caminhou até um dos violões e 

pegou-o em suas mãos. Porém, apenas se distraiu por alguns minutos, dedilhando o 

instrumento e treinando alguns acordes, sem executar nenhuma canção em particular. 

Depois colocou o violão novamente em seu lugar e voltou a conversar com seus amigos. 

Eram poucas as mulheres presentes no bar. Havia uma garçonete, três mulheres 

da família de proprietários e uma senhora amiga da família. Esta última, conhecida 

como Tanha, trabalha como enfermeira. Nunca se casou nem teve filhos. Freqüenta esse 

estabelecimento com regularidade, bem como os inúmeros convívios organizados pelo 

grupo. Eu procurei sentar-me junto à mais nova das proprietárias. Belita, aos 23 anos, é 

uma moça irrequieta. Durante toda a noite passava de um lugar a outro, entre nossa 

mesa e o balcão, oferecendo ajuda às outras mulheres que cuidavam do funcionamento 

do bar. E mesmo nessa correria, trazia sempre na mão um copo de pontxe. Em um dos 

momentos em que ela deixou nossa mesa, um homem aproveitou para sentar ao meu 

lado e iniciar uma conversa. Contou que era marítimo e que já esteve no Brasil, no porto 

de Santos. Em pouco tempo, o tom galanteador de suas palavras converteu-se em um 

conselho. Disse que, apesar de ele próprio freqüentar esse tipo de lugar, via que não era 

ambiente para mim. Afirmava isso de forma contundente, embora não soubesse sobre 

mim nada além de minhas características imediatamente observáveis. E deu 

prosseguimento aos seus conselhos. Olhando discretamente para Belita, falou que eu 

não deveria andar com aquele tipo de menina. O silêncio que se seguiu não deixou 

muito claros os aspectos sobre o comportamento de Belita que eram repreendidos. Mas 

a postura dela era, de maneira geral, avaliada negativamente. Ao contrário de mim, ela 

pertencia àquele espaço e era identificada com aquele ambiente. E a facilidade com que 

circulava entre uma mesa e outra no bar contrastava radicalmente com as barreiras que 

eram construídas ao meu redor, contribuindo para meu sentimento de isolamento. 

A conversa foi rápida porque logo teve início uma movimentação diferente no 

bar. Alguém pegou o violão. Era Zeca, um homem de aproximadamente 35 anos de 

idade, que trabalha no comércio durante o dia e, à noite, faz apresentações em dois 

prestigiados restaurantes que organizam noites cabo-verdianas. Ele já estava no bar 

havia algum tempo, mas só então resolveu se dedicar ao instrumento. Sem que fosse 

necessário pedir silêncio, as conversas diminuíram e alguém desligou o aparelho de 

som. Zeca ficou sentado em um banco junto ao balcão. Estava de costas para grande 

parte dos presentes, parecendo tocar para si próprio, ignorando a atenção dos demais. 

Executou algumas mornas e, ao final de cada uma delas, era aplaudido por todos. 
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Em determinado momento, Belita voltou para nossa mesa, envaidecida, pedindo 

silêncio porque o Zeca ia fazer uma serenata para ela, já que era seu aniversário. O que 

se passou depois disso foi bem diferente do que tradicionalmente chamam de serenata, 

com os tocadores andando pelas ruas ou se apresentando debaixo da janela da pessoa 

homenageada. Zeca continuou sentado junto ao balcão, tocando da mesma maneira 

como antes. Além disso, não fez nenhuma referência especial ao aniversário de Belita e 

manteve-se de costas para ela. Mas Belita, antes tão irrequieta, nesse instante se 

concentrou, assistindo a tudo atentamente de sua mesa e recebendo as canções como se 

fossem interpretadas para ela própria. Zeca começou a tocar a comovente morna de 

B.Léza “Lua nha testemunha”, que trata do sofrimento do amante que se sente sozinho, 

distante de sua amada. Belita virou-se para mim e disse que aquela música a deixava 

muito triste, porque foi tocada também na despedida do seu namorado, quando ele 

partiu para a Holanda. Enquanto contava sua história e relembrava o namorado, Belita 

deixou correr algumas lágrimas. Sem sentir necessidade de disfarçar o acontecido, 

muito ao contrário, manteve o rosto levantado, com as lágrimas que corriam. Deixava 

bem evidente sua tristeza e saudade ao pensar no namorado distante. 

Zeca tocava outra morna quando Tanha resolveu também participar da tokatina. 

No meio da canção, ela soltou sua bela e afinada voz. Ainda cantando, levantou-se e 

caminhou até bem perto de Zeca, onde permaneceu, de pé. Todos aplaudiram muito. 

Após cantar algumas músicas, Tanha voltou à sua mesa e, dessa vez, foi um senhor que 

começou a cantar, repetindo os mesmos passos da primeira. Já ao lado de Zeca, o senhor 

gesticulava muito, interpretando as letras de cada morna executada. Mas Zeca 

continuava discreto, de costas para boa parte das pessoas que o ouviam e aplaudiam. E 

não ficou ali por muito tempo. Quando parou de tocar, colocou o violão de volta no seu 

lugar e deixou o bar. 

O movimento de pessoas prosseguiu até mais tarde. Continuavam bebendo e 

conversando muito. Ninguém mais pegou o violão e as mornas foram substituídas por 

um disco brasileiro. Era a trilha sonora da novela “O Clone”, grande sucesso entre o 

público cabo-verdiano. Suas canções penetravam agora o ambiente do bar, compondo o 

repertório do restante da noite. 

O segundo caso descrito se passa no bairro da Ribeira Bote. Incluída 

oficialmente dentro dos limites da Cidade do Mindelo desde 1925, a Ribeira Bote 

sempre foi alvo de problemas sanitários e urbanísticos (Cabo Verde, 1984: 85). A partir 

da década de 1940, quando Cabo Verde sofreu os efeitos do pós-guerra e as dramáticas 
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conseqüências da seca, São Vicente viveu um período de explosão demográfica, 

produto da migração interna. O bairro da Ribeira Bote cresceu rápida e 

desordenadamente (ibid: 95). Na década de 1960, surgiu no seu interior uma zona muito 

pobre e de alta densidade demográfica, conhecida como “Ilha da Madeira”, assim 

denominada por causa dos barracos que a constituem, feitos em madeira e lata. E a 

imagem construída sobre o bairro atualmente é muito negativa. A primeira vez que ouvi 

uma referência à Ribeira Bote foi na entrevista realizada com um músico (citada no 

início deste capítulo), quando ele associou o bairro ao tráfico de drogas. Seguiu-se então 

uma série de outras situações onde a Ribeira Bote era relacionada às idéias de perigo e 

delito. Quando eu buscava, em conversas informais, dados mais diretos sobre os 

problemas do bairro, ouvia histórias que falavam principalmente de “jovens 

delinqüentes”, além de alguns casos mais dramáticos, como um homem que matou o 

outro a machadadas. Tais conversas inevitavelmente me deixavam com receio de 

freqüentar o bairro. E foi necessário romper com essa cadeia do medo. Mesmo quando 

eu finalmente passei a andar sozinha e despreocupada pelas ruas do bairro, sem 

enfrentar maiores problemas, ainda ouvia comentários carregados de admiração. Uma 

jovem cabo-verdiana, também moradora de um bairro do subúrbio, disse espantada que 

nem ela, nascida em São Vicente, andava por ali sozinha. Lembrou-se da época em que 

participava da coleta de dados para o último recenseamento realizado na ilha. Os 

coordenadores do censo tiveram o cuidado de organizar os pesquisadores de tal forma 

que apenas os homens precisassem entrevistar os moradores da Ribeira Bote, evitando 

assim colocar as pesquisadoras em situações de risco. E era da mesma maneira que 

continuavam me aconselhando a não andar por esse bairro. 

Apesar de tudo, minha experiência na Ribeira Bote foi sempre bastante 

tranqüila. Caminhando pelo bairro numa tarde de domingo de verão, quando o calor 

expulsa as pessoas de casa e elas saem em busca de vento fresco e suave, eu via muita 

gente pelas ruas, envolvidas em atividades diversas. Eram crianças brincando, mulheres 

lavando roupa, homens jogando ouril63, adolescentes e crianças arrumando os cabelos 

em complexos penteados e pessoas de todas as idades simplesmente conversando e 

sociabilizando, sentadas nas calçadas ou nas soleiras das casas. Vez por outra 

encontrava entre essas pessoas um grupo reunido em torno de um ou mais violões, 

                                                 
63 O ouril ou uril é um jogo cabo-verdiano, pertencente à família de jogos conhecida por Mancala, 
supostamente originária da África, com variantes disseminadas por largas porções desse continente e 
algumas regiões da Ásia e da América. O ouril consta de um tabuleiro de madeira com 12 buracos e 48 
sementes e exige dos jogadores estratégia e raciocínio matemático. 
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fazendo da música o seu meio de “pasá sabe”, isto é, de se divertir. Sentados também 

nas calçadas, em geral na frente de algum botequim, eles se entregavam a algumas horas 

de muita música cabo-verdiana. 

Assim como as sessões de morna no bar do Lombo, a música pelas ruas da 

Ribeira Bote nunca é programada com antecedência, dependendo fundamentalmente da 

disposição dos tocadores num dado momento. Num domingo, por volta das 19h00, a luz 

do dia já começava a escassear quando eu passei pelo bairro e me deparei com um 

grupo reunido em uma esquina, envolvido pela música. Era um grupo grande, com 

aproximadamente 15 homens e nenhuma mulher. Alguns estavam sentados na calçada e 

outros em pé, tocando, cantando ou apenas ouvindo mornas. Cheguei um pouco mais 

perto e reconheci um dos tocadores, um senhor não muito idoso, mas de semblante 

envelhecido. Lembrei-me do dia em que o vi pela primeira vez. Ele estava também 

tocando na rua, mas daquela vez somente com um rapaz ao seu lado, a quem ensinava 

alguns movimentos no violão. Naquele primeiro dia, olhou-me meio desconfiado, 

depois fez sinal para que eu me aproximasse e tocou uma morna para mim. Perguntei o 

seu nome, mas ele se negou a dizê-lo, o que me deixou sem saber muito bem como 

adentrar esse terreno desconhecido. Depois ele perguntou de que país eu era e, ao saber 

que era brasileira, reagiu com grande surpresa e entusiasmo. Chegou até mesmo a 

mudar de idéia e decidiu falar seu nome, Lela. E começou a tocar algumas músicas do 

Brasil. Agora, nesse novo encontro, ele já estava definitivamente mais receptivo, o que 

facilitou minha aproximação ao grupo. Por outro lado, eu também já começava a 

entender melhor as nuances da minha relação com essas pessoas. Deixar claro, logo de 

início, o fato de ser brasileira mostrava-se sempre instrumentalmente importante. 

Ajudava a diminuir distâncias, principalmente ao eliminar de vez a suposição sempre 

presente de que eu era portuguesa. A identificação com o Brasil mudava 

consideravelmente as condições dessa relação tão delicada. 

Havia dois violões na roda, além de um chocalho. Rapidamente fui introduzida 

aos tocadores. Lela tocava um dos violões e era acompanhado por Tói, um homem em 

torno dos 50 anos de idade, que trabalha em uma marcenaria. Chico tocava o chocalho 

que ele mesmo construiu. Este aparentava ser o mais velho integrante do grupo. Contou 

que acabava de chegar do Monte Verde, uma localidade no interior da ilha, voltando do 

trabalho. Quando caminhava em direção à sua casa, encontrou os amigos, que insistiram 

para que pegasse o chocalho e tocasse com eles. Enquanto falava, mostrava as mãos 

calejadas para comprovar sua dura rotina de trabalho, apesar da idade. Além dos 
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tocadores, destacava-se ainda um cantor de límpida voz. Muito elogiado por seus 

amigos, Djô já foi premiado em vários concursos de música em Cabo Verde. Um dos 

rapazes presentes disse-me discretamente, sem que os outros ouvissem, que Djô era, de 

fato, muito talentoso e que só não fez sucesso na carreira de cantor por causa de sua 

família, porque optou por cuidar dos filhos. Poucos minutos depois desse comentário, o 

filho de Djô apareceu, levando um recado de sua mãe. Ela lembrava ao marido que o dia 

seguinte era dia de trabalho e que, portanto, ele deveria voltar logo para casa. Djô é 

funcionário de um conceituado hotel no Mindelo. 

Somente Lela não tem uma ocupação regular e é freqüentemente criticado pelo 

consumo excessivo de grogue. Enquanto eu apreciava sua atuação ao violão, ouvia 

vários comentários nesse sentido. Exemplo disso é a queixa do rapaz que, sentado ao 

meu lado, dizia-me com descontentamento: “Lela é o melhor aqui, mas infelizmente 

nossos grandes tocadores se acabam assim: de bar em bar, de grogue em grogue”. 

Também são reveladoras as palavras da senhora que passava pela rua a caminho de 

casa, parou por um instante observando a atuação de Lela ao violão e depois exclamou: 

“Bô era pa dá algum kôza, mas bô stragá bô vida!”.64 Ela não obteve resposta e seguiu 

seu rumo. 

Apesar de os comentários incidirem especialmente sobre Lela, grande parte dos 

presentes estava em alguma medida envolvida com o consumo de bebidas. Na calçada, 

entre os tocadores, via-se duas garrafas. A maior delas era de vinho e a menor, de 

grogue. Alguns bebiam do vinho, diretamente na garrafa. O grogue era servido em um 

copo, que circulava entre os tocadores e aqueles que se mantinham mais próximos 

deles. O evento se passava a poucos metros de distância de uma pequena loja que 

funcionava simultaneamente como bar e mercearia. Assim que acabou o grogue, um dos 

homens que estava no grupo levou a garrafa vazia até o bar e voltou com o recipiente 

repleto da aguardente. Ninguém me ofereceu da bebida. Pela minha experiência em 

outras situações, já havia observado que não é muito comum entre as mulheres o 

consumo de grogue. A alternativa costuma ser uma versão mais leve dessa bebida, o 

pontxe, onde a aguardente é adocicada pelo mel de engenho. Mas o mesmo senhor que 

foi buscar o grogue no bar voltou à pequena loja e trouxe para mim uma garrafa de suco 

de fruta, o que voltou a reforçar a minha distância em relação àqueles ao meu redor. 

                                                 
64 “Você era para dar em alguma coisa, mas você estragou sua vida!”. 
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O grupo estendia-se para além daqueles que se dedicavam diretamente à 

execução das músicas. Havia vários homens de idades diversas, desde alguns poucos 

rapazes em torno dos 25 anos até senhores já mais idosos. Acomodados na calçada, bem 

próximo dos tocadores, eles ouviam as músicas e, quando era tocada alguma morna 

particularmente bonita e bem interpretada, aplaudiam com entusiasmo. Por vezes, 

cantavam em coro. O grupo crescia ainda com a breve presença dos transeuntes. Eram 

moradores do bairro, especialmente crianças, que se dirigiam à mercearia ao lado ou 

simplesmente de passagem pela rua e que acabavam se aproximando do grupo e 

parando por alguns instantes para apreciar a música. Em um desses momentos, passou 

pelo grupo uma mulher que parou, cumprimentou os tocadores e foi convidada por eles 

para cantar uma morna. Ela aceitou o convite e foi ouvida por todos com especial 

atenção. Mas antes mesmo do fim da canção, ela interrompeu a cantoria com um sorriso 

e saiu, rumo à mercearia, sob aplausos. Assim deixava bem clara sua intenção de não se 

integrar plenamente ao grupo. 

O repertório executado ao longo daquela sessão de música abarcava, quase 

exclusivamente, mornas e coladeiras. A única exceção foi a música brasileira, tocada, 

em parte, por causa da relação especial que os sanvicentinos mantêm com o Brasil, mas 

também em virtude da minha participação no evento. Uma vez mais eu observava como 

minha presença era perturbadora naquela experiência com a música, provocando nela 

alterações significativas. Da mesma forma que eu procurava maneiras de amenizar a 

distância entre mim e o restante do grupo, também eles mostravam tentativas de agir 

nesse sentido. E era assim que, entusiasmados, faziam exclamações como as que eu 

costumava ouvir com freqüência em diversas outras situações: “Cabo Verde é uma 

partícula do Brasil” – sempre com um sotaque brasileiro cuidadosamente pronunciado. 

E antigos sambas-canções como “Cabelos Brancos”, de Herivelto Martins e Marino 

Pinto, e “A Volta do Boêmio”, de Adelino Moreira, eram interpretados e aplaudidos 

com veemência. As músicas brasileiras escolhidas para compor o repertório eram 

contemporâneas de grande parte das próprias mornas e coladeiras executadas ao longo 

do evento. 

Apesar de acontecer em um ambiente descontraído, no meio da rua e 

acompanhado de muito vinho e grogue, o evento parecia exigir dos presentes uma 

postura mais comedida, com um certo controle dos ânimos. A bela interpretação de uma 

morna ou coladeira era recebida com aplausos entusiasmados e trazia mais energia ao 

grupo. Porém, iam sendo traçados os limites entre aqueles excessivamente exaltados e 
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uma assistência animada, mas ainda capaz de contemplar a música. Quando um dos 

presentes, já bastante embriagado, começou a dançar ao som de uma coladeira, com 

movimentos exagerados, desviando a atenção de todos, logo foi ridicularizado por 

alguns e repreendido por outros, inclusive pelos tocadores, que fizeram uma pausa na 

apresentação até que ele se retirasse do local. O evento não parecia aberto à dança e a 

boa música não era exatamente aquela capaz de provocar a exaltação geral e o 

movimento dos corpos. As boas músicas e as belas interpretações eram delicadamente 

elogiadas. Vários participantes expressavam sua aprovação com exclamações de 

“Sabe...”65 e “Suave...”, pronunciadas também de maneira suave, num tom de voz 

relativamente baixo, com os olhos semicerrados. 

Por volta das 20h30, as pessoas começaram a ir embora. A música passou a ser 

entremeada por alguma conversa. Djô, o cantor, comentou que na Ilha da Madeira, logo 

ao lado, eu também encontraria esse tipo de música “espontânea”. Mas ele próprio e 

seus amigos diziam que seria arriscado se eu fosse até lá, mesmo acompanhada, porque 

é uma zona muito perigosa. Insistiam que, com eles, eu estava segura. E, de fato, 

demonstravam muito cuidado em me proteger. Talvez por isso, eu estava despreocupada 

e não me via numa situação de risco. Mas achei curioso quando mesmo essas pessoas 

ainda me alertavam sobre os perigos de andar por determinadas zonas. 

Aqueles que restavam no grupo continuaram tocando e conversando até que os 

donos dos violões resolveram partir, colocando fim ao evento. 

 

O valor da espontaneidade 

 

Os dois casos descritos apontam diversos elementos que ajudam a caracterizar 

uma forma particular de vivência da música cabo-verdiana, especificamente da morna e 

da coladeira. Contudo, apesar de revelarem alguns traços em comum, esses eventos 

ainda são bastante difusos e não se encerram em uma categoria que os identifique 

imediatamente. O que começa a fazer deles um tipo particular de manifestação musical 

é o fato de que a esses eventos os cabo-verdianos atribuem uma característica muito 

especial: sua “espontaneidade”. Logo a princípio ressalto que a espontaneidade é 

construída como um valor e que ela não representa uma verdade objetiva, irrefutável, 

sobre esses eventos. Porém, a fim de distinguir essas situações de outros tipos de 

                                                 
65 O adjetivo crioulo “sabe” pode ser traduzido como “bom”, “prazeroso” ou “gostoso”. 
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vivência musical, utilizo ao longo do capítulo a expressão “formas espontâneas de 

experiência com a morna” como uma das maneiras de denominar esses eventos. 

Retornando à descrição, podemos observar como a participação nessas tokatinas 

aparece sempre relacionada à vontade do sujeito, isto é, como um ato voluntário. Os 

eventos nunca são programados com antecedência e estão estreitamente vinculados à 

disposição momentânea dos tocadores. A própria distinção entre os tocadores e os 

demais presentes é muito pouco marcada, permitindo que qualquer um tome parte na 

tokatina, a depender da vontade individual. A espontaneidade revela-se ainda na 

maneira singular como as pessoas dão início à sua participação na execução de uma 

música. Assim como fez Tanha, no bar do Lombo, começam a cantar quando querem, 

muitas vezes no meio da canção. Da mesma forma, encerram sua participação quando 

querem, inclusive interrompendo a cantoria antes do fim da música, como fez a mulher 

na Ribeira Bote. Mas o discurso da espontaneidade, a ênfase na vontade do indivíduo, 

convive lado a lado com algumas formas de controle, como os aplausos, a proibição da 

dança, as críticas à bebida e certa forma de censura à presença feminina. 

A espontaneidade como uma característica atribuída a esse tipo de evento evoca 

imediatamente seu contraste em relação ao mundo das noites cabo-verdianas. Nestas 

últimas, as sessões de música fazem parte de uma programação previamente definida e 

têm horários estipulados com certa rigidez. A existência de um contrato que estabelece 

regras para a participação dos músicos nas noites cabo-verdianas faz desses eventos 

uma experiência musical diferente das tokatinas nas ruas e bares dos subúrbios do 

Mindelo, orientadas por valores bem distintos. De um lado, as noites cabo-verdianas 

inserem a música de Cabo Verde em um ambiente identificado com a modernidade e 

com a lógica da economia monetária. Favorecem, inclusive, a constituição da idéia de 

“músico” como profissão, com salário pago em dinheiro. De outro lado, todo um 

conjunto de manifestações musicais toma a espontaneidade como seu valor central, 

colocando em segundo plano outras motivações para a participação no evento que não 

sejam a vontade do indivíduo e o valor do convívio espontâneo entre pares. Não tem 

horários definidos com rigor. A tokatina pode começar pela manhã e se estender ao 

longo do dia, assim como pode durar algumas poucas horas, no fim da tarde. Nunca tem 

horário marcado para acabar e só termina mesmo quando o dono do último violão 

decide ir embora. Ainda em contraste com as noites cabo-verdianas, nesses eventos não 

há contratos que façam da atuação na música uma profissão. Aliás, essa é uma das 

principais distinções entre esses dois tipos de evento. Nas formas espontâneas de 
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vivência da morna não existe separação entre músicos e público. Os tocadores, além de 

enfatizarem sua “espontaneidade”, agem ao longo de todo o evento desconstruindo sua 

distância em relação aos demais participantes. Isso se torna claro na atitude de Zeca, ao 

tocar sentado junto ao balcão do bar, de costas para grande parte dos presentes. Ele 

rompia por completo a distinção entre músico e público. Apesar de atuar 

profissionalmente em outras circunstâncias, ali Zeca negava seu papel de músico; era 

apenas um tocador se distraindo ao violão. Assim como eram tocadores aqueles que 

faziam parte do grupo reunido na Ribeira Bote, sem rígidas divisões internas. 

O espaço de realização desses eventos, nas ruas e bares da vizinhança, reunindo 

amigos e moradores de uma mesma região, também contribui para a formação desse 

grupo relativamente homogêneo, sem uma distinção rigorosa de papéis. O espaço da rua 

aparece, em certo sentido, como uma extensão da casa, carregando com ele um clima de 

intimidade, de proximidade entre os membros do grupo e de espontaneidade na relação 

entre eles. 

A ênfase na espontaneidade revela também um discurso que tende a naturalizar a 

musicalidade dos cabo-verdianos e sua relação com os gêneros morna e coladeira. Os 

ilhéus são apresentados como se estivessem naturalmente inclinados a se envolver 

nessas manifestações musicais, sem a influência de outros fatores externos ao próprio 

indivíduo – o que, como vimos, não é o que se passa propriamente, dada a existência de 

algumas formas evidentes de controle. Vale notar ainda que, assim como a 

espontaneidade deve ser entendida mais como um valor do que como um fato 

observável, a oposição rigorosa entre as manifestações musicais espontâneas e as noites 

cabo-verdianas é também construída especialmente ao nível do discurso. São 

representações locais que enfatizam o contraste entre os estabelecimentos que 

organizam noites cabo-verdianas, descritos pelo musicólogo Vasco Martins como 

“bares de consumo obrigatório e sem espontaneidade necessária a esta forma de 

música” (Martins, 1989: 118), e os outros locais onde “tudo é espontâneo: as pessoas se 

juntam e vão tocar, cantar e conviver”, como descreve um freqüentador do bar do 

Lombo. Mas quando se observa a dinâmica desses dois tipos de evento, é possível 

perceber que a distinção entre eles não é sempre tão radical. Existem várias semelhanças 

entre as duas espécies de atividade musical. Exemplo disso são as escolhas que se 

processam na composição do repertório, focalizado em ambos os casos no par formado 

pelas mornas e coladeiras, com um lugar especial reservado à música brasileira. E a 

própria espontaneidade ressurge como um valor nas noites cabo-verdianas, que ganham 
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uma avaliação muito positiva quando são permeadas por essas participações voluntárias 

do público na apresentação musical (ver capítulos V e VI). As fronteiras entre esses dois 

tipos de evento, portanto, não são tão rígidas. Há, inclusive, pessoas que transitam 

facilmente entre eles, como é o caso de Zeca, o músico que se apresenta em noites cabo-

verdianas, sem deixar de participar também das sessões de música no bar do Lombo, 

como um ato voluntário de sociabilidade, sem a necessidade de pagamento em dinheiro 

por parte dos donos do estabelecimento. 

Tomada como um valor, a espontaneidade é relacionada ainda à “autenticidade” 

do produto dessas atividades culturais, isto é, à autenticidade das mornas e das 

coladeiras que são executadas nesses eventos. No ato dito espontâneo, não apenas os 

tocadores são vistos como se estivessem livres de algum controle exterior que lhes 

imponha regras, mas a própria música é também vista como se não sofresse a influência 

de fatores externos. Com isso, ela ganha a idéia de certa pureza. A morna, em particular, 

que sempre foi alvo das tentativas de reapropriação por parte da elite local, parece se 

manter livre na mão do “povo”. Isso não significa que a morna não tenha sido objeto de 

um diálogo intenso entre a elite e os setores populares. Vimos um significativo exemplo 

desse processo no capítulo III, nos debates que a intelectualidade cabo-verdiana e 

portuguesa gerou sobre a origem desse gênero musical, transformando-o em símbolo da 

unidade nacional. Além disso, esta já é uma questão bem discutida nas ciências sociais, 

consolidando a idéia de que a cultura popular não é monopólio dos setores populares e 

de que o “povo” não pode ser visto como um enclave isolado e autônomo, sendo 

necessário levar em consideração a riqueza de suas interações com outros setores da 

sociedade (ver, por exemplo, Canclini, 1997: 214-220). A própria noção do que seja a 

cultura popular só é construída na sua luta contínua e necessariamente desigual com a 

cultura dominante (Williams, 1979: 115-126; e Hall, 2003: 255-258). 

O olhar sobre as tokatinas nas ruas e bares dos subúrbios do Mindelo como um 

dos últimos redutos da música cabo-verdiana espontânea traz uma apreciação muito 

positiva dos próprios cabo-verdianos sobre esses eventos. As formas espontâneas de 

experiência como a morna também ganham um valor especial ao serem identificadas 

com o glorioso passado portuário de São Vicente, ao recriar o ambiente boêmio que 

caracterizava a vida no Mindelo daqueles tempos. As próprias músicas interpretadas 

hoje são buscadas nesse período áureo de vivência da morna e do sucesso econômico da 

ilha. E mesmo os vínculos com a cultura brasileira que chegava a São Vicente, através 

dos navios que aportavam à ilha, e que tanta influencia exerceu nas experiências 
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musicais daquele período, são revividos nas tokatinas que hoje perduram nos subúrbios 

do Mindelo. Identificadas com o antigo ambiente portuário de São Vicente, elas são 

construídas como uma forma privilegiada de experiência com a morna. Mas tudo isso 

caminha lado a lado com a construção de outra imagem sobre esses eventos, que 

carrega, assim como o próprio ambiente portuário, o peso de sua “marginalização”. É 

somente com a compreensão desse aspecto dos eventos abordados que se pode 

apreendê-lo plenamente. 

 

A morna nas margens da sociedade 

 

A maneira como fui “afastada” das formas espontâneas de experiência com a 

morna foi capaz de revelar um aspecto significativo das representações construídas 

sobre esses eventos. Apesar de serem vistos como um campo de preservação de 

importantes valores na vivência da morna, eles também são alvo de duras críticas que 

expressam e contribuem para reproduzir a marginalização dos ambientes onde são 

realizadas as tokatinas. Minha experiência particular não pode ser tomada como um fato 

isolado, mas, sim, deve ser pensada como um reflexo das relações que se estabelecem 

entre as pessoas envolvidas nesses eventos e o restante da sociedade cabo-verdiana. 

A freqüência com que fui informada sobre os lugares onde eu não deveria 

circular, como preservação da minha segurança, está estreitamente vinculada a duas 

questões. Em primeiro lugar, está relacionada às minhas características pessoais e à 

maneira como elas eram percebidas pelas pessoas com quem eu dialogava. A imagem 

de uma mulher jovem, branca e brasileira era lida através dos valores sócio-culturais dos 

meus interlocutores, influenciando cada relação particular que eu travava, a direção que 

eu tomaria a partir dali e, conseqüentemente, o desenrolar da pesquisa. Além disso, 

muitos tinham alguma informação sobre o interesse da minha investigação, o que os 

levava a indicar para mim apenas aquilo que era tomado por eles como a experiência 

verdadeira com a morna, legitimada, ou mesmo apta a ser levada para fora do país, 

contribuindo para a construção de uma imagem positiva de Cabo Verde. Portanto, suas 

indicações estavam vinculadas ao sentido que atribuem a cada ato de morna e à 

avaliação de cada um deles – avaliação esta que quase sempre privilegiava a experiência 

da morna nas noites cabo-verdianas. 

Em segundo lugar, os conselhos sobre os lugares que seriam inadequados para 

mim estão vinculados à própria disposição dos bairros na Cidade do Mindelo e ao tipo 
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de relação que se estabelece entre os moradores dos diferentes bairros. As áreas mais 

pobres, como a Ribeira Bote, estão localizadas fora do centro da cidade, mais 

valorizado. As pessoas que habitam no centro mantêm-se distanciadas das populações 

mais pobres no seu dia-a-dia. A distinção que recai sobre os bairros e seus habitantes é, 

portanto, uma realidade vivenciada no cotidiano mindelense, que orienta a distribuição 

dos espaços de circulação de diferentes setores dessa população e que se refletiu nos 

conselhos que recebi para não freqüentar determinadas áreas da cidade. E a imagem 

associada a alguns desses bairros vai bem além da situação de pobreza vivida por seus 

moradores, estando relacionada ao perigo e à criminalidade, através de rótulos 

construídos em complexas relações de poder. Como afirma Becker (1977: 60), o desvio 

não é uma qualidade inerentemente vinculada ao comportamento de uma pessoa. Ele 

depende da resposta que é dada a esse comportamento pelos outros. Rótulos como 

“marginal” e “desviante” devem ser entendidos como categorias contextuais, que 

dependem de quem os utiliza, bem assim daquilo que está sendo considerado a regra e a 

transgressão em cada caso particular. Conseqüentemente, a associação do perigo e da 

criminalidade a bairros inteiros está vinculada ao julgamento feito pelo grupo social que 

cria os rótulos e à posição de poder (político e econômico) desse grupo, capaz de impor 

determinadas categorias. Lembro aqui que muitas vezes essas categorias acabaram 

sendo introjetadas pelos próprios grupos marginalizados, como o homem no bar do 

Lombo que, apesar de freqüentar o estabelecimento, insistiu que aquele não era um bom 

ambiente, com boas companhias para mim. Ou então os rótulos foram associados a 

outros subgrupos, como no caso dos tocadores da Ribeira Bote, que, apesar de serem 

eles próprios objeto desse processo de marginalização, alertaram-me sobre os perigos de 

freqüentar a zona conhecida como Ilha da Madeira. 

O processo de marginalização de determinados bairros do subúrbio do Mindelo, 

seus moradores e seus costumes contribui para o fortalecimento da oposição entre as 

práticas musicais dessa população e as situações vivenciadas nos bares e restaurantes 

que organizam noites cabo-verdianas para um público financeiramente privilegiado de 

turistas estrangeiros, emigrantes retornados e cabo-verdianos da elite.66 Enquanto a 

                                                 
66 A situação aqui abordada é muito semelhante ao que se passa com o fado em Portugal. Naquele país, é 
corrente a distinção entre o “fado profissional”, cantado nas Casas de Fado, e o “fado amador” ou 
“vadio”, cantado nos bairros populares de Lisboa. Como no caso cabo-verdiano, tal distinção intensifica a 
oposição entre a música popular comercializada e aquela que se apresenta como “autêntica”, porém 
marcada pela sua marginalidade (ver Klein e Alves, 1994). O caso do samba no Rio de Janeiro também 
partilha dessa distinção. Coloca de um lado o samba “autêntico” das rodas dos morros e subúrbios 
cariocas e, de outro, o samba transformado em espetáculo nos desfiles de carnaval, ou mesmo o samba 
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morna das noites cabo-verdianas é apresentada na vitrine turística do arquipélago, as 

formas espontâneas de vivência desse gênero musical são obscurecidas e relacionadas à 

quebra de regras. E os grupos sociais envolvidos direta ou indiretamente com esses atos 

de música são associados a vários tipos de delito. 

Vale ressaltar mais uma vez que a própria idéia do que seja delito é construída 

através de um processo imerso em complexas relações de poder. Durante o período 

colonial, por exemplo, o simples costume de sentar-se nas calçadas para a realização das 

tokatinas foi tomado pelas autoridades como um ato ilegal. Segundo o Código de 

Posturas aprovado e transcrito na ata da sessão da Câmara Municipal do Mindelo de 11 

de março de 1954, ficou estabelecida a punição com multa de 100 escudos àqueles “que 

estiverem assentados nos passeios das ruas ou nas soleiras das portas, ou deitados nos 

bancos dos largos, praças e jardins”.67 Observo aqui os excessos legislativos da política 

colonial e como essa política atingia diretamente as práticas musicais de uma parcela da 

população, associada assim à contravenção. E muitas vezes a atenção das autoridades 

coloniais direcionava-se precisamente para os espaços usuais de realização desses atos 

de música. Também em sessão da Câmara Municipal do Mindelo, de 3 de agosto de 

1972, já às vésperas da independência nacional, foi solicitada à Administração do 

Concelho uma vistoria nos bares situados na zona do Lombo “de forma a ver se estão ou 

não em condições de poderem funcionar com o devido asseio e higiéne”. Foi pedida 

ainda à Polícia de Segurança Pública de Barlavento a atuação nas “zonas do Lombo 

onde se acham instalados bares, [a fim de que] sejam devidamente policiadas para 

obstar a disturbios que surgem aí, muitas vezes, e perturbam o sossêgo e a tranquilidade 

dos cidadões (sic) que moram nas suas redondezas”.68 

A rotulação desses grupos como desviantes está ainda relacionada a 

comportamentos como o consumo excessivo de bebidas e a prática da prostituição. Este 

último ponto merece uma consideração especial. O governo colonial empenhou-se em 

duradoura campanha na tentativa de regulamentar a prostituição nas ilhas de Cabo 

Verde. Pretendia com isso impor uma nova moral e controlar as relações 

                                                                                                                                               
transmutado em um quase-novo gênero, o pagode, produzido em série. Em todos esses casos, a distinção 
se torna mais complexa quando pensamos ainda nas situações onde esses gêneros são apropriados pela 
intelligentsia dos estratos médios (como Paulinho da Viola, no Brasil, ou Ildo Lobo, em Cabo Verde), 
distanciando-se do cotidiano musical dos bairros populares no que se refere às relações de produção e 
aproximando-se das vertentes comercializadas, embora delas querendo se distanciar. 
67 Actas das Sessões da Câmara Municipal do Mindelo de São Vicente, sessão ordinária do dia 11 de 
março de 1954, Cx. 42. 
68 Actas das Sessões da Câmara Municipal do Mindelo de São Vicente, sessão ordinária do dia 3 de 
agosto de 1972, Cx. 66. 
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sexuais/conjugais entre colonizadores e colonizados. Na Ilha de São Vicente, em 

particular, havia ainda uma preocupação especial com as epidemias de sífilis. Conforme 

atesta o Boletim Sanitário da Junta de Saúde Pública, ainda em 1881, 

 

A syphilis, com todas as suas variadas formas e com todos os seus perniciosos 
resultados, está alastrando-se na ilha de S. Vicente, onde a prostituição não é 
regulamentada. O resultado d’isto é o definhamento d’aquella população e a 
quasi certeza da transmissão da mesma molestia, por hereditariedade, á geração 
vindoura. Que triste futuro! 
    Diz o delegado de saude, e tem razão, que nenhum meio poderá conseguir 
debellar tão enorme mal, em quanto ali não houver um hospital apropriado para 
ao tratamento dos doentes affectados d’aquella molestia. Que se construa, pois, e 
quanto antes, o hospital, e que se refreie a prostituição por medidas 
convenientes. Assim o exige o bem estar d’aquelle povo. (Cabo Verde, B.O. nº 
32: 177-179) 
 

As autoridades coloniais encontraram sempre grandes problemas na regulamentação da 

prostituição. As dificuldades tinham início ainda na difícil tarefa de classificar as 

práticas que seriam consideradas como prostituição, dada a pluralidade de arranjos 

conjugais entre a população de Cabo Verde e a coexistência de valores diversos, que 

não avaliavam da mesma maneira essas práticas, conforme será visto em mais detalhes 

no próximo capítulo. Interessa aqui particularmente que o olhar sobre determinadas 

práticas sexuais/conjugais como formas de transgressão deve também ser 

contextualizado. O que podia ser considerado um delito para o estado colonial nem 

sempre era visto da mesma maneira por toda a população local. Mas a atribuição dessa 

marca pelo poder colonial já contribuía no processo de marginalização de certas práticas 

e situações associadas a elas. 

Também é necessário considerar em particular a freqüência significativa com 

que é ressaltada a questão do consumo do grogue. Ao menos na minha presença, que 

certamente provocava uma postura diferenciada por parte dos meus interlocutores, os 

comentários sobre o grogue traziam sempre um tom de crítica, inclusive nas opiniões 

dos próprios envolvidos nas tokatinas pelas ruas e bares dos subúrbios. Ao longo da 

descrição desses eventos, ressaltei como algumas pessoas que se mostravam 

excessivamente embriagadas foram objeto de zombarias e ridicularizações. Por vezes 

eram censuradas de forma mais incisiva, como o homem na Ribeira Bote que chegou a 

ser afastado do local do evento. Lela tem sido especialmente repreendido por seus 

excessos no consumo do grogue. Considerado um excelente tocador, é duramente 
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criticado por aqueles que apontam o grogue como responsável por seu atual estado de 

decadência, nunca tendo alcançado o sucesso que merecia pelo seu talento. Os 

julgamentos partem tanto daqueles diretamente envolvidos com essas situações, quanto 

de músicos que se afastam desse tipo de evento, afirmando que “até o quinto grogue 

ainda há alguma vantagem, alguma coisa interessante em termos musicais, mas depois 

daí já começa a ser um problema”. Ainda reflexo desse tipo de discurso é o fato de que, 

embora quase todos os presentes no evento da Ribeira Bote estivessem bebendo vinho 

ou grogue, ninguém achou correto me oferecer dessas bebidas, optando por me dar uma 

garrafa com suco de fruta. 

Também significativa é a maneira como a questão da bebida foi lembrada por 

diversas pessoas que procuravam colocar-me em contato com os músicos para o 

desenvolvimento da pesquisa. Não raro, eu ouvia observações do tipo: “Carlos é uma 

pessoa muito interessante para conversar com você. Ele sabe muito sobre música, 

compõe músicas belíssimas. Mas depende do dia...”. E o silêncio que usualmente se 

seguia referia-se invariavelmente ao problema da bebida. 

A questão da bebida é tão freqüentemente levantada que às vezes ressurge nos 

próprios apelidos dos tocadores dos bairros do subúrbio. Muito conhecido pela sua 

habilidade musical é Dogóde, um homem que toca regularmente pelas ruas do bairro do 

Monte Sossego. O apelido “Dogóde”, que significa “bêbado”, derivado provavelmente 

do vocábulo português “drogado”, cai sobre ele como um pesado rótulo. Mesmo com o 

seu reconhecido mérito na execução de mornas e coladeiras, tendo sido inclusive 

parceiro de Cesária Évora durante muitos anos antes do sucesso internacional da 

cantora, Dogóde não é bem recebido em estabelecimentos que organizam noites cabo-

verdianas. 

O problema criado em torno da bebida está relacionado não apenas ao excesso 

no seu consumo, mas também às formas como esse consumo interfere na realização do 

ato de música. A análise de uma situação paradigmática pode ajudar a esclarecer essa 

questão. Manuel é um pequeno comerciante que, apesar de viver em um bairro bem 

conceituado, no centro do Mindelo, enfrenta algumas dificuldades financeiras e esforça-

se muito para alcançar o padrão de vida de seus vizinhos. Resolveu um dia fazer um 

jantar em sua casa, acompanhado de música ao vivo, em comemoração ao aniversário 

de sua esposa. Fez o convite a seus amigos mais íntimos e foi à procura de Calú, um 

músico que dizia ser seu velho conhecido. Manuel propôs a Calú que chamasse mais 

alguns músicos para o evento, prometendo-lhes em troca comida e bebida à vontade. 
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Calú, que é integrante de um grupo que faz apresentações em noites cabo-verdianas, 

contactou os seus parceiros. No entanto, eles decidiram que só aceitariam participar do 

evento se houvesse pagamento de cachê (3.000 escudos cabo-verdianos ou, 

aproximadamente, 34 dólares americanos). Manuel, que não estava em condições de 

cobrir esses gastos, viu-se obrigado a cancelar o evento. Ficou surpreso com o sucedido 

e disse que antigamente isso não acontecia, pois as pessoas aceitavam tocar em troca de 

farta comida e bebida. 

O caso revela o confronto de duas visões divergentes sobre as atividades com a 

música. De um lado está a lógica da sociabilidade nas formas espontâneas de 

experiência musical; de outro, a lógica do contrato, criando a figura do músico 

profissional. Ao trazer à tona o choque entre esses dois pontos de vista, o embate entre 

Manuel e Calú gerou alguma polêmica. Gregório, que também se apresenta em noites 

cabo-verdianas, colocou-se prontamente a favor de Calú e seus parceiros ao saber do 

ocorrido. Afirmou que, antigamente ou mesmo hoje nos subúrbios, as pessoas tocam em 

troca de bebida, o que chamam de txorá grogue (literalmente, “chorar grogue”). Como 

descreve Gregório, “o indivíduo vai com seu violão por aqui e por ali e toca em troca de 

um grogue.” Mas Gregório critica duramente esse tipo de comportamento, dizendo 

tratar-se de “coisa de vadio”. O ato de txorá grogue é avaliado pelo músico muito 

negativamente, trazendo a idéia de alguém que necessita implorar de maneira 

humilhante por uma bebida. O próprio Gregório, assim como outros músicos de noites 

cabo-verdianas, costuma aceitar as bebidas que lhe são oferecidas pelo público nesses 

estabelecimentos (especialmente pelos emigrantes retornados, em suas demonstrações 

de generosidade). Mas a existência de um contrato estabelecendo o pagamento dos 

músicos em dinheiro coloca-os, segundo Gregório, numa situação bem diferente e muito 

mais respeitável do que aquela vivida pelos tocadores nos subúrbios. 

Não há, contudo, consenso no que se refere a esse assunto. Muitos outros 

criticam essa nova postura dos músicos, orientada pela regulamentação de sua profissão, 

com pagamento em dinheiro. Os críticos relembram com saudosismo antigos 

personagens da música cabo-verdiana que não se enquadravam nesse novo negócio. O 

comportamento adotado por Cesária Évora antes de seu sucesso internacional é 

especialmente destacado. Conforme afirma Ofélia Ramos, conhecida como fundadora 

das noites cabo-verdianas, 
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Antes de ela ser estrela, aqui [no bar/restaurante Calypso] era como uma casa da 
Cesária. Mas ela tinha uma coisa: não cantava para ganhar nada. Cantava por 
prazer. Tenho muita estima pela Cesária porque a Cesária cantou durante muitos 
anos aqui nessa casa, mas até hoje a Cesária diz: “Ofélia, vou cantar hoje, mas 
vais me pagar um uísque.” Até hoje. Se eu pagasse um uísque, ela tomava. Se 
não pagasse... ela cantava por prazer. 
 

Esse é um ponto ressaltado freqüentemente nos comentários sobre a Cesária Évora. 

Destacam a idéia de que ela cantava “só por prazer” e que jamais gostou de “obrigação” 

– retomando, assim, o mote da espontaneidade como um valor. E a oposição entre o 

prazer e a obrigação alcança outras proporções. Ana Firmino, cantora cabo-verdiana 

com carreira desenvolvida entre Portugal e sua terra natal, afirmou em entrevista ao 

jornal Público (Maio, 1998) que “em Cabo Verde se canta por gosto e, salvo raras 

excepções, não se pode fazer da música uma profissão [grifos meus].” Aqui a lógica da 

sociabilidade, da espontaneidade e do prazer é estendida a todo o arquipélago, 

contraposta à lógica do mercado e da profissionalização encontrada no exterior. 

Esses dois olhares conflitantes sobre um mesmo tipo de comportamento em 

relação à bebida vem, uma vez mais, demonstrar como o rótulo de desviante deve ser 

entendido como uma categoria contextual. Sua utilização depende fundamentalmente de 

qual regra está sendo levada em consideração no julgamento de determinado ato. Uma 

vez que as regras dentro de uma mesma sociedade podem ser contraditórias, vinculadas 

à existência de valores também divergentes, começa a ter lugar esse tipo de 

ambigüidade (Becker, 1977: 59). No caso aqui abordado, onde o foco recai sobre a troca 

estabelecida, por alguns tocadores, de suas atividades com a música por um copo de 

bebida, percebemos claramente a existência de valores em desarmonia. O valor da 

espontaneidade, de um lado, e os valores que orientam uma economia monetarizada e as 

idéias de contrato e de profissão, de outro, podem apontar esse mesmo comportamento 

como um ato digno de respeito ou simplesmente rotulá-lo como “coisa de vadio”. 

 

O universo masculino da morna 

 

Algumas outras características dos freqüentadores das formas espontâneas de 

morna ajudam a construir a oposição entre esses eventos e as noites cabo-verdianas. 

Nestas últimas, era possível perceber com clareza um corte etário, com a presença 

majoritária de pessoas numa faixa de idade em torno dos 50 anos. Já nos eventos 

realizados pelas ruas e bares dos subúrbios, não há tanta rigidez no que se refere à idade 
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dos participantes. Ainda que seja mais numerosa a presença de pessoas a partir dos 30 

ou 40 anos de idade, também é notável a participação de indivíduos mais jovens e até 

mesmo de crianças, que acompanham as tokatinas nas ruas com seus olhares curiosos. 

Por outro lado, nesses eventos há uma rigidez muito maior quanto às diferenças de 

gênero. Observa-se uma presença massiva de homens, constituindo um ambiente de 

manifesto caráter masculino. Como visto no exemplo do Lombo, os bares recebem uma 

clientela majoritariamente masculina. No grupo que se reunia numa esquina da Ribeira 

Bote, não havia mulheres presentes. E essas não são situações inusitadas, revelando, de 

fato, uma tendência comum a esse tipo de evento. Tudo isso contribui para explicar a 

maneira como fui “afastada” dessas situações, ao contrário das noites cabo-verdianas, 

onde minha presença era sempre estimulada. 

A formação de um ambiente masculino em torno da morna também pode ser 

evidenciada na observação de um outro local de experiência com esse gênero musical: 

as barbearias. Assim como são habituais as tokatinas em frente aos botequins, também é 

comum encontrar um tocador executando uma morna, a qualquer hora do dia, na soleira 

da porta de uma barbearia. Os instrumentos de corda (violão, viola, violino e 

cavaquinho) são objetos de presença constante em muitas barbearias da cidade, 

convidando os profissionais desses estabelecimentos a se envolverem com a música nos 

momentos de folga. Houve um grande número de músicos cabo-verdianos que 

exerceram concomitantemente o ofício de barbeiro. Segundo Rodrigues e Lobo (1996: 

69), a maioria dos barbeiros em Cabo Verde era violinista. O próprio Malaquias, que é 

ainda hoje um dos grandes nomes das noites cabo-verdianas no Mindelo, foi barbeiro 

durante longos anos e relembra esse período: 

 

Quando eu tinha a minha barbearia, tinha lá o meu violão. Quando não houvesse 
o que fazer, eu pegava o meu violão. Passando alguém na porta da minha 
barbearia, a turma gosta de música e a gente senta. Um ou outro que toca, que 
gosta de tocar mas não tem violão, posso ter lá um cavaquinho... “Você sabe 
tocar o cavaquinho?” Então ele pega o cavaquinho do outro. Tocávamos para 
queimar o tempo vazio. Nas barbearias, isso acontecia sempre. Nas barbearias e 
em certos bares, à noite. 

 

Conforme podemos observar na descrição feita por Malaquias, as barbearias fazem 

parte do mesmo domínio da música considerada espontânea, sem obrigatoriedade, 

orientada apenas pela vontade e pelo prazer. E as barbearias conformam, igualmente, 

um ambiente muito masculino. Uma das barbearias mais populares da cidade, que 
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inclusive divide espaço com um botequim, não aceita clientes do sexo feminino. Trata-

se de mais um local de vivência de mornas e coladeiras, claramente fechado às 

mulheres. 

Apesar dessas barreiras, as mulheres também encontraram seu lugar no mundo 

da morna, numa participação muito singular. Elas aparecem radicalmente afastadas das 

práticas instrumentais, principalmente do violão, considerado “coisa de homem”. A 

única cabo-verdiana que alcançou alguma notoriedade como tocadora de violão e 

compositora é Djuta Silva, vinda de uma família de músicos. Também ganharam 

destaque na área instrumental as pianistas Teresinha Sena e Tututa, que se sobressaiu 

ainda como compositora. Diferente do violão, o piano tem sido aceito com muito mais 

abertura no universo feminino.69 Mas o espaço da mulher no mundo da morna sempre 

foi, por excelência, na cantoria. Algumas versões para a história da evolução da morna 

na Ilha da Boavista destacam a participação fundamental das kantaderas na composição 

e divulgação dessas canções. Eram mulheres que costumavam cantar de improviso no 

regresso à casa, depois de um dia de trabalho no campo, na lavagem de roupa nas 

ribeiras ou na apanha de água nas fontes. Já em um período posterior, essas kantaderas 

destacaram-se também nas salas de bailes populares (Lima, 2002: 235-238). 

Ainda hoje as mulheres se destacam no canto de mornas e coladeiras. Existe 

uma lista relativamente grande de intérpretes cabo-verdianas de renome, incluindo 

Cesária Évora, Titina, Fantcha, Celina Pereira, Hermínia, Teté Alhinho, Maria Alice e 

outras. Mas muitas encontraram ou ainda encontram certa dificuldade de inserção nesse 

universo masculino da música cabo-verdiana. A história de vida de várias cantoras 

ressalta a particularidade de seus contatos com os tocadores de rua. As situações 

descritas assemelham-se muito à passagem da mulher na Ribeira Bote, que seguia a 

caminho da mercearia e parou por uns instantes para cantar um trecho de uma morna 

com o grupo reunido na esquina. Muitas narrativas de/sobre as cantoras cabo-verdianas 

                                                 
69 Trabalhando com uma orquestra sinfônica do Rio de Janeiro, Trajano Filho (1984: 57-58) aborda os 
valores sócio-culturais brasileiros que classificam os instrumentos musicais entre aqueles que são 
femininos (especialmente o piano, o violino e a harpa) e aqueles que são masculinos ou que masculinizam 
as mulheres que os executam (o contrabaixo, a percussão e os metais – trompa, trompete, trombone e 
tuba). No contexto cabo-verdiano, outros instrumentos estão sujeitos a classificações desse tipo. Os 
búzios e os tambores utilizados nas tabancas, por exemplo, são considerados instrumentos de homem. 
Uma certa mulher na Chã de Tanque, no interior da Ilha de Santiago, que toca de vez em quando os 
búzios levanta suposições de lesbianismo e é reconhecida como feiticeira, sendo a execução dos búzios 
tomada como uma evidência de seus poderes (Trajano Filho, comunicação pessoal). E não é por acaso 
que no romance Hora di Bai o escritor Manuel Ferreira faz referência à kantadera Salibânia, afirmando 
que ela era uma excelente tocadora de mornas e que parecia um homem: “Corpo de homem, cara de 
homem, mãos de homem, fazendo briga como homem. Mulher-macho, de verdade” (Ferreira, 1972: 18). 
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relembram momentos em que os compositores convidavam as mocinhas que passavam 

pela rua, às vezes meninas ainda bem novas, para testar suas canções mais recentes: 

“Menininha, bem li kantá um coladeira!”.70 Era assim a relação da cantora Titina com o 

compositor Frank Cavaquinho. E a cantoria feminina sempre foi muito valorizada pelos 

tocadores. Mas essa participação casual das meninas nos eventos espontâneos também 

era alvo de muitas críticas. A própria Titina, pertencente a uma família da elite 

mindelense, sofria duras repreensões de seus familiares pelo envolvimento nesse tipo de 

atividade. O rótulo que recaía e ainda recai sobre esses ambientes, marginalizando-os, é 

especialmente rigoroso quando relacionado às mulheres. 

Os problemas enfrentados por essas cantoras prosseguiam quando decidiam se 

casar. Muitas precisaram abandonar esse tipo de experiência com a música devido ao 

casamento. Titina, mais uma vez, é um exemplo paradigmático. Viu-se obrigada a se 

afastar da música para evitar maiores problemas com seu marido e a família dele. Sua 

carreira foi interrompida, só podendo ser retomada muitos anos mais tarde. E histórias 

como essa se repetem, quase sempre com um final ainda mais decisivo. Grandes vozes 

femininas deixaram definitivamente a música ao assumir as obrigações do casamento. 

Candinha, ex-kantadera boavistense, é outro caso exemplar. Costumava cantar em 

bailes populares, mas, desde que se casou, já não canta mais. O marido não concordava 

com suas atividades musicais, obrigando-a a parar com a cantoria. Depois vieram os 

filhos (nove) e uma grande quantidade de trabalho doméstico, impossibilitando ainda 

mais sua dedicação à música. Hoje, como afirma sua filha, “só canta na cozinha ou 

lavando roupa”. Com o fim de suas cantorias em público, suas experiências musicais 

ficaram resumidas ao ambiente privado da casa. O universo masculino da morna, nas 

ruas, em serenatas ou em bailes, deu lugar a experiências estreitamente vinculadas às 

atividades domésticas, femininas, restritas ao domínio do lar. 

O ato de morna abordado apresenta uma estrutura capaz de gerar e reproduzir 

múltiplas oposições. Vemos aqui o contraste entre o universo masculino e o feminino. 

Um retorno à descrição etnográfica pode ajudar a perceber melhor como essa oposição é 

vivenciada. A mulher que se juntou ao grupo na Ribeira Bote para cantar uma morna 

mas não chegou a finalizar a canção sugere sua recusa à experiência plena. Estando 

apenas de passagem, ela não penetra por completo esse universo da morna. Partilha da 

música por alguns instantes, mas não se entrega inteiramente a ela e dispensa todo o 

                                                 
70 “Menina, venha aqui cantar uma coladeira!” 



 187 

contexto em que a mesma é feita. Sem envolver-se plenamente com o grupo, a mulher 

preserva sua própria imagem e também a oposição fundamental criada no ato de música 

entre os universos masculino e feminino. Vale ainda retomar a crítica incisiva lançada 

por uma senhora que, também de passagem pelo grupo, censurou o rumo tomado pela 

vida de Lela, envolvido com a música e o grogue. Ela representa a voz que vem de fora 

desse mundo da morna, dos homens e da bebida. 

As formas espontâneas de vivência da morna e da coladeira não são pensadas 

apenas enquanto parte essencial de um ambiente masculino, mas sobretudo como parte 

de um ambiente incompatível com a vida familiar nos moldes lusitanizados. Noto que, 

mesmo que essa distinção se faça mais presente e rigorosa quando aplicada ao 

comportamento das mulheres, ela também diz respeito aos homens. Relembro aqui o 

caso de Djô, na Ribeira Bote, e dos comentários que relacionavam o insucesso de sua 

carreira como cantor à sua opção por se dedicar à família. E, de fato, foi a sua esposa 

que o mandou abandonar aquele ambiente de música, na rua, para retornar à casa, tendo 

em vista a necessidade de se preparar para o dia seguinte, dia de trabalho. Observo aqui 

a oposição construída entre o mundo da música e o mundo da família. Dentro da 

família, o homem deve desempenhar seu papel de provedor, através do trabalho. Mas no 

tipo de experiência com a morna aqui abordado, o tempo da música não é o tempo do 

trabalho. A música está relacionada ao lazer, ao prazer, à sociabilidade. Ela não é 

percebida como profissão e se afasta da figura do marido-pai provedor. Toda essa série 

de contrastes criados a partir da experiência com a morna nas ruas e bares dos subúrbios 

do Mindelo pode ser organizada no esquema a seguir: 

 
masculino  feminino 
ruas e bares  casa 
prostituição X família 
sociabilidade  trabalho 
prazer  obrigação 
transgressão  regra 
perigo  segurança 

 

Enquanto muitas cantoras cabo-verdianas precisaram abandonar a música devido 

às formas de sanções impostas pela sociedade, outras permaneceram no meio musical, 

carregando todo o peso da marginalização de sua condição. Retomo aqui o caso da 

Cesária Évora. Com o destaque que alcançou no exterior e sua importância para a 

construção da imagem de Cabo Verde, Cesária inspira comentários freqüentes, de 
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conteúdos diversos, por parte de grande número de cabo-verdianos. Os detalhes de sua 

vida antes do sucesso internacional conformam um dos temas preferidos, quando as 

pessoas recorrem à memória de experiências pessoais envolvendo de alguma maneira a 

grande cantora cabo-verdiana. Relembram os tempos em que ela andava descalça pela 

cidade e não se apresentava em ambientes mais sofisticados. Com freqüência, sua 

relação com o universo da prostituição é sugerida, normalmente de forma velada. 

Alguns dizem apenas que “ela era da rua”. Outros afirmam de maneira mais explícita, 

relembrando que antigamente havia mais navios no porto e que esse era o meio que 

Cesária encontrava para se sustentar. E as histórias multiplicam-se, incluindo outros 

nomes da música cabo-verdiana ou mesmo algumas participantes anônimas dessas 

formas espontâneas de experiência com a música. Evidencia-se, assim, um novo cenário 

da morna e da coladeira. Trata-se de um ambiente associado ao universo masculino, à 

prostituição e ao consumo de bebidas alcoólicas, reforçando seu caráter marginalizado 

e, por fim, sua ligação com o mundo portuário onde floresceram esses gêneros musicais. 

 

A morna como experiência 

 

Quando tratamos da morna tal qual ela se apresenta nas tokatinas dos bares e 

ruas dos subúrbios, não estamos tratando de uma música domesticada como gênero 

musical, mas, sim, de um tipo de experiência muito particular, um ato vivenciado, capaz 

de gerar sentimentos e valores. São essas afetividades vivenciadas no ato que, junto da 

reflexão a posteriori, permitirão ao indivíduo atribuir e expressar o sentido de sua 

experiência com a música. O cenário boêmio e marginalizado dos eventos espontâneos 

não é caracterizado por um clima festivo, de muita alegria e animação. A etnografia 

indica que a vivência desse ato de morna tem se traduzido em experiências mais 

introspectivas, contemplativas e repletas de emoção. Nessa carga emotiva e suas 

expressões me detenho agora a fim de apreender o sentido mais verdadeiro dessas 

experiências. 

A composição das mornas e sua execução nesses eventos são ambas orientadas 

no sentido de criar uma atmosfera considerada “sentimental”. O sentimentalismo passa, 

em primeiro lugar, pela letra das mornas que, como visto no capítulo II, abordam a 

saudade, a partida, o amor não correspondido, as injustiças do destino e outros temas 

que evocam, sobretudo, a tristeza e a dor. A composição das mornas 

predominantemente nos tons menores também contribui para imprimir caráter 
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melancólico às músicas. A tonalidade menor tem sido em geral considerada mais triste e 

dramática do que a tonalidade maior. Mas não se esgota aí o sentimentalismo das 

mornas. As próprias técnicas de execução das músicas são utilizadas no intuito de 

contribuir para a formação dessa atmosfera de tristeza e melancolia. Durante minha 

estada no Mindelo, tomei algumas aulas de violão com o músico Malaquias. O 

aprendizado começou com os acordes do tom de Lá menor, muito utilizado nesse 

gênero musical. Entre alguns acordes da seqüência inicialmente trabalhada (harmonia 

simples: Am E7 Am Dm Am E7 Am), Malaquias acrescentou acordes de passagem, 

denominados por ele “ligações” ou “costuras”, utilizadas para que a música fique mais 

“suave” (Am E7 Am A7 Dm G7 Am B7 E7 Am). A ênfase de Malaquias estava na 

necessidade de fazer ligações entre os principais acordes para, nas suas palavras, “dar 

mais sentimento”, “dar saudade”, “tocar a alma”, “ficar no coração”. 

O sentimentalismo é um objetivo traçado explicitamente pelos tocadores. A 

música executada por eles é capaz de expressar os sentimentos valorizados pela cultura 

cabo-verdiana (a saudade, a dor, a tristeza...), e, principalmente, de atuar na criação 

dessas emoções nos indivíduos que com ela se deparam. Relembro aqui a experiência de 

Belita na tokatina no bar do Lombo. A primeira sensação despertada na moça foi o 

orgulho por ser homenageada na tokatina, tendo em vista seu aniversário – isso 

independentemente do fato de a tokatina ter sido mesmo feita para ela ou não. O evento 

público foi concentrado por ela, no momento, em sua experiência individual. E seus 

sentimentos se modificaram ao longo dessa vivência. Ao ouvir a morna denominada 

“Lua nha testemunha”, Belita sentiu despertar em si, imediatamente, profunda tristeza. 

Isso se deve não apenas em virtude das características da canção, como a temática da 

letra e outras qualidades propriamente musicais, mas em especial pela sua capacidade 

de fazer a moça relembrar experiências passadas. Em conversa comigo, ainda durante a 

execução da música, Belita refletiu sobre as sensações que vivenciava e atribuiu a elas 

uma razão: ela estava se lembrando da festa de despedida do seu namorado, onde a 

mesma música foi tocada, e isso a fez sentir saudades do rapaz que se encontrava na 

Holanda. Seu estado melancólico foi expresso através do seu discurso e ainda por meio 

de lágrimas bem evidentes, capazes de tornar público o sentido de sua experiência 

individual. 

O ato de música vivido por Belita levou-a, portanto, a evocar suas experiências 

passadas. Ela deu sentido ao ato de deparar-se com a música pensando e sentindo a 

conexão entre essa experiência presente e uma outra situação onde a mesma morna foi 
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interpretada. A morna executada por Zeca foi capaz de representar, isto é, tornar 

presente novamente as vivências de Belita no passado. E Belita reviveu de alguma 

maneira aquele momento, o seu sentimento de tristeza na despedida do namorado que 

partia para a Holanda e o seu desejo de permanecer perto dele. Isso demonstra a grande 

potencialidade da música em associar de forma icônica o presente e o passado, 

condensando o tempo e o espaço (penso aqui especialmente nos emigrantes que, no 

exterior, entram em contato com a música de sua terra natal).71 

Vale fazer aqui uma nota especial sobre o choro nos atos de morna. As lágrimas 

de Belita revelam mais do que os sentimentos que ela experiencia. O choro é também 

uma forma convencional de expressar a aprovação da atuação do tocador ou do cantor. 

É um sinal de que o intérprete atingiu seu objetivo de “dar sentimento” e “tocar a alma”. 

O bom cantor e o bom tocador, assim como a boa música, são capazes de fazer chorar. 

E não são só as pessoas presentes na tokatina que choram. Numa personificação dos 

instrumentos musicais, é comum, ao longo do ato de morna, surgirem exclamações 

como “chora violão!” ou “chora violino!”. Além disso, uma das técnicas de execução do 

violão, utilizada pelos cabo-verdianos principalmente nas serenatas, é denominada 

“choradinha”, cujo objetivo é, novamente, trazer mais sentimento ao ato. A idéia de que 

o instrumento chora volta a falar do sentido que tem essa música, que passa ela própria 

a ser vista como um choro, uma lamentação. 

Assim como o choro, os comentários sobre o desempenho dos tocadores 

apresentam-se como um ótimo indicador do tipo de sentimento e dos valores criados 

nesses eventos. Um dos principais atributos considerados na avaliação da atuação do 

tocador é a “suavidade”. Ao longo da execução das músicas, vários participantes 

expressam sua aprovação em relação ao evento com a exclamação “Suave...”, ao lado da 

também usada “Sabe...” ou “Sabin...”, pronunciadas lentamente, com os olhos 

semicerrados. São expressões públicas do tipo de experiência individual vivida por 

aqueles que se envolvem nesses atos de música e, sobretudo, expressões de um modo de 

vida próprio dessa população. 

                                                 
71 Charles Peirce divide os signos em três espécies: ícones, índices e símbolos. O ícone tem uma 
qualidade particular que o torna capaz de representar algo, pela sua semelhança. Ele está relacionado a 
uma experiência passada. Já o índice torna-se signo através de uma conexão real com seu objeto. Ele 
assinala a junção entre duas partes de uma mesma experiência presente. O símbolo é um signo 
convencional. A relação que estabelece é determinada por uma regra arbitrária. Referindo-se ao geral, que 
ainda não recebeu a especificação do fato acontecido, ele trata do futuro indefinido (Peirce, 1977: 63-76; 
Peirce apud Jakobson, 1971: 358). 
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O adjetivo crioulo “sabe” e seu diminutivo “sabin” podem ser traduzidos para o 

português como “bom”, “prazeroso” ou “gostoso”. A sabura (substantivo derivado do 

adjetivo “sabe”) é atribuída a momentos específicos do evento, quando algum intérprete 

ou canção se sobressai, mas é igualmente associada à totalidade do ato de morna, visto 

como uma situação própria para pasá sabe, isto é, passar bem, divertir-se. A sabura 

estende-se ainda a uma série de outras circunstâncias, revelando um modo de ser 

próprio dos sanvicentinos. A força da sabura como um modo de vida é revelada no dito 

popular: “Depôs de sabe, morrê ka nada”.72 Segundo o provérbio, o que realmente 

importa é saber desfrutar o momento presente de forma prazerosa, independentemente 

dos problemas que se seguem depois. O prazer vem antes da obrigação – uma relação de 

oposição valorada que já foi observada na análise dos eventos de música aqui 

abordados. 

Como locus desse modo de ser, a Ilha de São Vicente, considerada a terra da 

paródia, isto é, das festas e da diversão, passa a ser também a terra da sabura. Essa 

sabura é elemento-chave na atração dos turistas estrangeiros e é objeto de anseio por 

parte dos emigrantes que retornam à terra natal. Pensando saudosamente nesse estilo de 

vida, o músico mindelense Tito Paris, residente em Portugal, lançou seu grande sucesso 

“Dansa ma mi kriola” (composição de Toi Vieira), onde diz: 

 

Dansa ma mi kriola Dança comigo crioula 
Kolá na mi Cola em mim 
Pensa na pasá sabin Pensa em pasá sabin (divertir-se) 
Num coladeira Numa coladeira 
  
Sabura ê lá na nôs terra, Sabura é lá na nossa terra, 
Cabo Verde Cabo Verde 
Lá nô ta sintí Lá nós nos sentimos  
na mei de nôs tradisãu no meio de nossa tradição 
(...)  

 

Como pode ser observado no texto da canção, a sabura e o ato de pasá sabin são 

estreitamente relacionados às experiências com a música – no caso citado, com a 

coladeira. E são estendidos a todo o arquipélago de Cabo Verde através dos olhos do 

emigrante com saudades de sua terra natal. A sabura relaciona-se ainda a outro tipo de 

conduta: a scontra (“descontração”), o jeito leve e despreocupado de viver que também 

é considerado uma característica do povo sanvicentino. Mas esses estilos de vida não 

                                                 
72 O ditado, já citado no capítulo VI, pode ser traduzido como “Depois do prazer, morrer não é nada.” 
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são aprovados com unanimidade. O natural de Santiago critica a sabura e a scontra 

mindelenses, interpretando-as como formas de leviandade. 

A oposição entre os naturais de Santiago e os de São Vicente torna-se mais 

evidente quando partimos para a análise da suavidade como outra parte fundamental do 

modo de ser sanvicentino. A expressão “Suave...”, observada no ato de morna, remete a 

um atributo que ultrapassa o domínio da música. A variante do crioulo falada em São 

Vicente é vista pelos cabo-verdianos como mais “suave”, especialmente quando 

comparada à variante de Santiago, que seria mais “forte”, e à própria língua portuguesa, 

mais “áspera”. E a suavidade não é atribuída só à língua, mas aos próprios mindelenses. 

O percurso que vai da música à língua e, em seguida, ao povo demonstra uma 

progressão de generalizações que é a base dos estereótipos que atuam na construção da 

identidade sanvicentina. Nesse sentido, o ato de música não apenas expressa identidades 

sociais, mas atua diretamente na sua formação. E essa identidade ganha seu significado 

no contraste com um outro modo de ser, atribuído à população de Santiago. 

A relação entre as populações das ilhas de Santiago e São Vicente sempre foi 

marcada por significativa tensão. Essa rixa remonta à disputa histórica entre as cidades 

da Praia e do Mindelo pelo título de Sede do Governo da Província. As querelas sobre a 

questão da mudança da capital têm início ainda nos primeiros anos de existência do 

Mindelo. Os partidários da cidade sanvicentina argumentavam sobre índices como o 

nível de desenvolvimento comercial e econômico e as condições de salubridade na 

disputa pelo posto de capital da província. Mas o fato é que nunca chegaram a ser 

atendidos em seu pleito. 

O termo badiu tem sido utilizado para denominar os naturais de Santiago. A 

origem do termo está na alcunha atribuída, no período escravocrata, aos negros livres e 

libertos que viviam à margem da economia e da sociedade – “vadios” ou “badius” 

(Correia e Silva, 1996: 70-71). Já os habitantes de São Vicente e do Barlavento em geral 

teriam se caracterizado pelo costume de construir residências cobertas de palha, o que 

lhes teria valido a alcunha de sampadjudus (em português, “são palhudos”) (Amaral, 

1964: 185). As relações entre badius e sampadjudus são freqüentemente hostis. Em 

outra ocasião indiquei como, até mesmo na diáspora cabo-verdiana, essa oposição é 

plenamente atual. Em salas de bate-papo na internet, envolvendo cabo-verdianos 

residentes em vários países, a hostilidade entre badius e sampadjudus muitas vezes se 

revela com grande intensidade (Dias, 2000: 113-114). 
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A suavidade não é um atributo utilizado simplesmente para descrever os 

mindelenses. Ela serve, em especial, para separá-los dos badius. De um lado é colocado 

o badiu, também denominado pé ratxadu (literalmente, “pé rachado”), acusado de ser 

violento e de ter “sangue quente”; é o badiu brabu. Do outro lado está o sampadjudu, 

suave, vivendo na scontra. Os badius atribuem ainda aos naturais do Mindelo 

características como corason di barata e mufino (“coração de barata” e “mofino”), 

expressões que sugerem a falta de coragem para envolver-se em brigas. 

A própria experiência com os diversos gêneros de música cabo-verdiana revela 

como a oposição entre badius e sampadjudus é vivenciada. Indiquei neste capítulo 

como o ato de morna, mesmo nos marginalizados subúrbios, prezam pela introspecção, 

pelo sentimentalismo, pela contemplação da música, pela postura contida. Mostrei 

também como são censurados os excessos de animação. A tensão ocorrida no evento 

realizado nas ruas da Ribeira Bote, quando um dos participantes começou a dançar com 

movimentos mais exagerados, é bastante significativa. Por outro lado, as manifestações 

musicais características de Santiago – especialmente o funaná e o batuku – têm na 

animação dos participantes desses atos de música um índice do seu sucesso. Um bom 

baile de funaná, capaz de criar um ambiente de muita alegria e vivacidade, leva os cabo-

verdianos a reagirem com gritos de entusiasmo, nomeados djata. Esses bailes são 

associados ainda, no imaginário local, à ocorrência freqüente de brigas, onde a faca, 

símbolo fortemente vinculado aos badius, seria presença marcante (Monteiro, 1998: 

61). Os atos de morna nos subúrbios do Mindelo estão, portanto, estreitamente 

relacionados a um modo de ser que não é único em Cabo Verde, mas que se combina ao 

estilo de vida badiu, na formação de um par de oposição que revela muito do sentido de 

ser cabo-verdiano. 

Gostaria de ressaltar ainda outro caso significativo para auxiliar na apreensão do 

sentido atribuído às tokatinas espontâneas do Mindelo. A situação remete ao lugar 

conferido à religiosidade, aparentemente contraditória com as imagens de transgressão 

construídas sobre esses eventos. No dia de Nossa Senhora da Luz, feriado religioso em 

São Vicente por conta da primeira igreja edificada na ilha, foi realizada uma sessão 

especial de mornas no Monte Sossego.73 Aparentemente igual às tokatinas que têm 

lugar, com grande freqüência, nesse bairro, em frente a um bar/mercearia, esse evento 

destacou-se pela escolha singular do repertório. Foram privilegiadas canções com algum 

                                                 
73 Nossa Senhora da Luz também foi a designação da primeira povoação existente em São Vicente (Cabo 
Verde, 1984: 119). 
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teor religioso, tema comum a expressivo número de mornas. Atenção especial foi 

conferida à música “São Vicente di longe”: 

 

         São Vicente di longe São Vicente de longe 
          (Lela de Maninha) (Lela de Maninha) 
  
Quem q’oiá Quem olha 
São Vicente di longe São Vicente de longe 
Ca ta imaginá Não imagina 
Qui tromente nô ta passá que tormento nós passamos 
  
Oi tonte corrê pa riba Tantos correndo para cima 
Oi tonte corrê pra bôxe Tantos correndo para baixo 
Sem rume sem direcção Sem rumo e sem direção 
  
Oi tonte subi furtim Tantos subindo para o Fortinho [a cadeia] 
Oi tonte subi tribunal Tantos subindo para o tribunal 
Sem esperança sem ventura Sem esperança e sem ventura 
  
Nossa Senhora da Luz ta companhóne Nossa Senhora da Luz nos acompanha 
Senhor São Vicente ta guióne Senhor São Vicente nos guia 
Quê nô tem fê d’salvá um dia Que nós temos fé de sermos salvos um dia 
  
(Lela de Maninha apud Cesária Évora. São Vicente di longe. França: Lusafrica. CD 
362452. 2001.) 

 

Todos os presentes cantaram a morna em conjunto, demonstrando muito respeito. O 

homem que liderava a cantoria fazia gestos solenes. Juntando as mãos, como quem faz 

uma oração, e de olhos fechados, impunha um caráter especial à performance. Por meio 

da música, era pedida a proteção de Nossa Senhora da Luz e do padroeiro São Vicente 

ao sofredor povo da ilha. E a expressão dessa religiosidade complementava o clima 

introspectivo, sentimental, melancólico e suave criado por esses atos de música. 

Os valores e sentimentos criados e expressos através da vivência da morna 

nesses eventos revelam, como vimos, um modo de ser muito particular. Contudo, no 

caso aqui abordado, a caboverdianidade não costuma ser colocada como questão. O 

único momento em que a nação cabo-verdiana é levantada como temática é na 

elaboração de seu vínculo cultural com o Brasil. Esses eventos espontâneos, que dão 

lugar especial à música brasileira (de intérpretes como Nelson Gonçalves e Sílvio 

Caldas ao cantor sertanejo Leonardo e à trilha sonora da novela “O Clone”), favorecem 

as discussões sobre as ligações entre Cabo Verde e Brasil. E a nação cabo-verdiana 

passa a ser pensada a partir de tais vínculos, como sugere a expressão “Cabo Verde é 
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uma partícula do Brasil!”. Mas é preciso ressaltar minha presença nos eventos e a 

influência que ela exercia na construção do vínculo entre Brasil e Cabo Verde. Além 

disso, tomados em sua totalidade, os eventos abordados não são uma forma de 

apresentação explícita de Cabo Verde, como as noites cabo-verdianas. A música, que é 

usualmente pensada como o grande produto de exportação do arquipélago, não está 

aberta aqui ao turista estrangeiro. Ela é vivenciada por um grupo de cabo-verdianos 

muito particular, marcado pela experiência de sua marginalização. Partindo disso, uma 

questão permanece pendente: como explicar a passagem da morna das margens da 

sociedade a símbolo da “nação cabo-verdiana”? 

Acredito que a resposta a essa pergunta deve ser encaminhada em mais de uma 

direção. Primeiramente, é necessário considerar o contato intenso que durante muito 

tempo foi estabelecido entre alguns setores da elite intelectual mindelense e os 

tocadores pertencentes a estratos sociais desprivilegiados, mas ambos freqüentadores 

dos mesmos ambientes boêmios da cidade do Porto Grande. A amizade entre o mornista 

B.Léza e o escritor Baltasar Lopes, um dos fundadores da revista Claridade, de grande 

influência no processo de construção da identidade nacional em Cabo Verde, é um 

exemplo paradigmático desse tipo de contato. O encontro entre as duas personalidades 

deu origem, inclusive, a parcerias no processo de composição de mornas. Como afirma 

o próprio Baltasar Lopes: 

 

(...) quando eu escrevi o romance [Chiquinho], o B. Léza já estava cá em São 
Vicente, e éramos muito amigos. Era muito amigo dele: quando ele fazia 
qualquer coisa mandava-me um bilhetinho para eu ir ouvir, eu ia. A certa altura 
eu estava escrevendo o capítulo em que se fala do Nonó que vai cantar – era 
mornista, tinha composto uma morna “Eclipse” – e eu tive a curiosidade de 
saber como é que um compositor musical reagirá perante este tema – “eclipse”. 
Eu então fui ter com ele e pus-lhe o problema. E ele então fez a morna (...). 
(Baltasar Lopes apud Laban, 1992: 16) 74 
 

É preciso mencionar também o fato de que a morna penetrou, de maneira 

diversa, em outros setores da elite cabo-verdiana. Ao mesmo tempo em que esse gênero 
                                                 
74 Em uma cuidadosa reflexão sobre o samba, também vítima de discriminação e repressão, Viana (1995) 
propõe-se a responder a questão da transformação desse gênero musical em símbolo da identidade 
nacional brasileira. A análise tem como ponto de partida um surpreendente encontro entre “a turma de 
Gilberto Freyre” (com Sérgio Buarque de Holanda, Prudente de Moraes Neto, Heitor Villa-Lobos e 
Luciano Gallet) e “a turma de Pixinguinha” (com Donga e Patrício Teixeira) e procura demonstrar a 
existência de um longo processo de interação entre grupos sociais, colocando em contato diferentes 
setores da elite e da cultura popular. Viana desconstrói, assim, o mito de que o samba teria passado 
repentinamente “de ritmo maldito à música nacional e de certa forma oficial” (ibid: 29) e desenvolve uma 
abordagem inspiradora para se pensar o processo de nacionalização da morna em Cabo Verde. 
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musical lutava contra diversas formas de censura, mantendo-se vivo nas margens da 

sociedade, ele também era levado, desde muito cedo, aos salões da alta sociedade. O 

jornal A Voz de Cabo Verde publicou, em 1911, uma nota sobre um baile de caridade, 

com “as principais famílias da Praia”. Na nota, era feita uma crítica à música, por causa 

do som “abafado”, que mal se ouvia, e da má atuação dos músicos. Mas por esse 

pequeno artigo de jornal é possível observar que, nos bailes da elite, as mornas eram 

regularmente executadas, ao lado de polcas e valsas (“Baile de Caridade”, 1911: 2). 

Como será visto em mais detalhes no próximo capítulo, também era usual a participação 

de homens da alta sociedade (a intelectualidade cabo-verdiana, inclusive) em bailes 

organizados pelas mulheres das camadas populares, onde a morna tinha lugar de relevo. 

E o citado jornal A Voz de Cabo Verde faz referência ainda, em 1913, à execução de 

“fragmentos de mornas” pela banda municipal, apesar da “repugnância que [o mestre 

Guimarães] tinha em tocar mornas” (“O mestre...”, 1913: 1). A banda municipal era de 

responsabilidade do governo colonial e, na praça, como de costume, provavelmente 

estavam presentes as classes populares e a elite local, ainda que separadas 

espacialmente (ver capítulo VIII). A execução da morna nesse contexto de encontro 

entre diversos grupos sociais, apesar do desagrado do regente da banda, é um fato que 

merece destaque. Outra significativa participação do estado na transformação da morna 

em símbolo nacional pode ser observada no empenho que demonstrou em levar essa 

forma musical para representar Cabo Verde na 1ª Exposição Colonial Portuguesa, em 

1934. Enfim, a história está repleta de exemplos que indicam como a morna foi 

apropriada de diversas maneiras, por vários estratos da sociedade cabo-verdiana. Esse 

seu percurso multidirecional foi resultado de um longo processo que colocava em 

contato os vários grupos sociais, nunca posicionados em isolamento. 

Por último mas não menos importante, destaco que a compreensão do processo 

de nacionalização da morna passa pelas contribuições da etnografia da experiência. Ela 

é capaz de revelar a força de uma manifestação musical que, ao ser vivenciada, promove 

a preservação de importantes valores. O ato de morna dos subúrbios marginalizados é 

capaz de expressar e, sobretudo, criar sentimentos como a dor, o sofrimento, a saudade, 

a tristeza e a melancolia, que são todos valores centrais na cultura cabo-verdiana. A 

associação da morna a esses valores foi fundamental na sua transformação em símbolo 

da unidade nacional. Vale notar ainda que valores como o sofrimento e a saudade são 

também, de forma mais ampla, elementos de um modo de ser, de olhar e de agir 

partilhado em alguma medida por Portugal e as suas ex-colônias, que assimilaram e 
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transformaram essa forma de estar no mundo (ver capítulo III e Trajano Filho, 2003). 

Com isso, a morna torna-se peça fundamental não apenas da construção da idéia de 

Cabo Verde, mas também da preservação dos vínculos históricos e culturais entre o 

arquipélago e o restante do antigo Império Colonial. 
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  Capítulo VIII 

 

MEMÓRIAS E MUDANÇAS 

 

 

 

 A aproximação ao universo da música cabo-verdiana levou-me à descoberta do 

tempo como um importante critério definidor dessas manifestações culturais. As 

músicas produzidas pelos cabo-verdianos são pensadas por eles como detentoras de 

temporalidades próprias, capazes de distinguir um gênero musical de outro. É com base 

na oposição entre duas temporalidades contrastantes que são traçadas algumas das 

principais distinções entre o conjunto das “músicas tradicionais” (onde estão incluídas 

essencialmente a morna e a coladeira) e o zouk cabo-verdiano, seu mais forte 

concorrente, com presença marcante na vivência musical dos ilhéus. 

 O gênero musical conhecido como zouk é originário das Antilhas francesas. Foi 

no início da década de 1980 que o grupo Kassav’ propôs esse novo estilo de música, 

criado a partir da mistura de múltiplos ritmos caribenhos: o compás e o cadence 

haitianos, o calypso trinitário, o gwo ka de Guadalupe e o chouval bwa e a biguine da 

Martinica. Todos esses estilos somavam-se ainda às novidades tecnológicas dos 

estúdios de gravação de Paris, cidade de residência dos integrantes do Kassav’, 

procedentes de Guadalupe e Martinica. Ao que parece, a palavra “zouk”, tomada para 

denominar o novo estilo musical, era utilizada originalmente, no crioulo local, para 

designar os bailes populares das Antilhas francesas no início do século XX, 

freqüentados por muitos senhores da alta sociedade, desacompanhados de suas 

respectivas esposas (Galilea, 2003). 

 Em meados dos anos 80, o zouk, criado pelo kassav’ e desenvolvido por novos 

grupos, alcançou surpreendente sucesso. Conquistou platéias no Caribe, nas grandes 

metrópoles européias e no continente africano. O campo de influência do zouk estendeu-

se rapidamente. Tornou-se um catalisador de experimentações musicais, especialmente 

entre músicos da África francófona residentes em Paris. O zouk deixou sua marca em 

vários gêneros da música popular africana como o soukous, originário do Congo (antigo 

Zaire) e o makassi, dos Camarões. Entre os cabo-verdianos, o zouk encontrou notável 

fonte de recriação. Os imigrantes cabo-verdianos, em seu cotidiano nas cidades 
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européias, entraram em contato direto com o novo gênero e começaram a incorporar o 

zouk nos seus hábitos musicais, principalmente sua variante mais lenta e romântica, o 

chamado zouk love. Cantado originalmente em patois (crioulo de base francesa), o zouk 

seguiu novo rumo ao adentrar a comunidade de fala do crioulo de Cabo Verde. Com 

letras agora cantadas exclusivamente nesta língua, o novo zouk conquistou amplamente 

o público cabo-verdiano, dentro e fora do arquipélago. Nascido desses múltiplos e 

inusitados encontros de culturas crioulas diversas em contextos migratórios, o zouk 

cabo-verdiano desenvolveu-se como um produto direto da diáspora.75 

Assim como o contexto que lhe deu origem, a temporalidade que caracteriza 

esse gênero musical é o ritmo da modernidade: veloz e efêmero. Os discos de zouk são 

recordistas de venda nas comunidades cabo-verdianas da diáspora.76 Nas rádios de Cabo 

Verde, ele é tocado com grande freqüência e ocupa sempre o posto das músicas mais 

pedidas pelos ouvintes. É também o gênero mais executado nas boates cabo-verdianas. 

Mas todos fazem questão de destacar a brevidade desse sucesso. São discos que estão na 

moda por curto período de 3 a 4 meses, logo sendo substituídos pelo mais recente 

sucesso. O ritmo imposto pela indústria cultural é assustadoramente frenético. A 

facilidade com que se produzem novos hits contrasta com o esforço dos jovens cabo-

verdianos em se manterem atualizados, comprando grande quantidade de discos, quase 

sempre incompatível com sua situação financeira. 

 Em contraposição a essa realidade, os cabo-verdianos apontam uma outra 

temporalidade, característica da “música tradicional”. Em evidente contraste com o 

caráter transitório do zouk, as grandes mornas e coladeiras são apresentadas como 

músicas que vieram para ficar, músicas que vão existir sempre. É o que afirma, por 

exemplo, um jovem músico mindelense que, dividido entre sua paixão pelo zouk, de um 

lado, e a “música tradicional cabo-verdiana”, de outro, acaba optando por gastar seu 

escasso dinheiro com discos de mornas e coladeiras. Justifica sua escolha explicando 

                                                 
75 Ao abordar o contexto de produção do zouk cabo-verdiano, tratamos, de fato, de uma “dupla diáspora”, 
como sugere Hall (2003). A primeira delas refere-se ao processo de formação das sociedades caribenhas 
(assim como da cabo-verdiana) e a segunda remete ao intenso movimento migratório ao longo do século 
XX. 
76 A gravadora e loja de discos Sons D’África, em sua matriz na Damaia, Portugal, vendeu no mês de 
janeiro de 2002 um total de 85 unidades da coletânea de zouk cabo-verdiano “Creolesom”. Nesse mesmo 
mês, o disco de morna mais vendido foi o “Intelectual”, novo álbum de Ildo Lobo, um dos mais afamados 
intérpretes cabo-verdianos na atualidade. Ainda assim, conforme registrado pela Sons D’África, a venda 
do CD “Intelectual” no referido período não ultrapassou o total de 6 unidades, o que demonstra a 
desproporcional receptividade dos dois gêneros musicais entre o público consumidor. 
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que os CDs de zouk perdem seu valor dentro de pouco tempo. Quanto às mornas e 

coladeiras, é categórico: “Múzika tradisional ka ta vrá bédje”.77 

 Mas não se esgota aí a oposição entre os referidos gêneros musicais. O zouk, em 

seu turbulento ritmo da modernidade, é também a música do momento presente e o 

estilo musical diretamente associado à juventude cabo-verdiana. Por sua vez, as 

coladeiras e, principalmente, as mornas apresentam forte vínculo com o passado e com 

a geração que vivenciou esse passado. Paradoxalmente, a música que “não fica velha” é 

associada, com freqüência, às pessoas mais velhas. E aqui tocamos em uma questão 

amplamente debatida pelos cabo-verdianos. O (des)interesse dos jovens pela morna é 

um tema que desperta a atenção de muitos, quando a própria reprodução dessa 

manifestação cultural tão valorizada é posta em causa. É com pesar que pessoas que 

experienciaram a morna entre as décadas de 1930 e 1960 constatam, na transição do 

milênio, o distanciamento geral dos jovens em relação a esse gênero musical. Miguel, 

um boavistense de 56 anos, lembra que na sua mocidade, em sua ilha natal, quase todos 

os rapazes tocavam violão. Sentados na calçada, o violão passava de mão em mão, 

dando continuidade à música. Hoje, queixa-se Miguel, essa cena não mais se repete, 

uma vez que muito poucos sabem tocar o instrumento. Segue também certo tom 

saudosista a crítica de Josias, músico originário de Santo Antão, com 76 anos de idade: 

 

Os jovens estão recebendo melhor as músicas de fora do que a própria música da 
terra deles. Observe que já poucos tocam uma morna como deve ser. Há muitos 
artistas cabo-verdianos, músicos, que não estão a saber tocar uma morna... nem 
executar a morna, nem acompanhar a morna. Porque o sentimento, já não têm 
aquele sentimento do povo de Cabo Verde. 

 

E assim acumulam-se inúmeros depoimentos que ressaltam e criticam o desinteresse da 

juventude cabo-verdiana em geral pela “música tradicional”, muitas vezes concluindo, 

descontentes, que “a garotagem não dá para a morna”. 

De maneira mais positiva, alguns acreditam tratar-se apenas de uma tendência 

dos jovens a apreciar mais as músicas “mexidas”, boas para dançar, como sugere um 

músico cabo-verdiano (ele próprio com 47 anos de idade): 

 

Eu acho que os jovens de fato estão... depende até da faixa etária, mas os jovens 
estão virados naturalmente para o dance music, não é? Para a música de pular e 
ir às boates, mas isso faz parte da juventude também. Agora, a morna pertence 

                                                 
77 “A música tradicional não fica velha.” 
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profundamente à alma cabo-verdiana e o jovem é cabo-verdiano, mesmo se em 
uma determinada altura da faixa etária não presta muita atenção. Eu mesmo 
também não prestava muita atenção à morna quando tinha 16 anos. Comecei a 
prestar mais atenção a partir dos 19. Aos 16 prestava mais atenção ao rock e não 
sei o quê, embora ouvisse morna... Portanto estou convicto que esta tensão é 
uma tensão supérflua, mas que está lá no coração e que em qualquer momento 
vem cá pra cima. (...) Agora, que a juventude está virada para o beat music, o 
dance, claro que sim. Isso faz parte da juventude. (...) [Mas] mesmo nessa fase, 
já existe uma... Sobretudo com o fenômeno ‘Cesária’, já existe um interesse 
maior para a morna. Embora não seja a música do dia-a-dia deles. 

 

A idéia de que há alguma incompatibilidade entre os anseios próprios da juventude e o 

lento ritmo da morna, mas que, com o passar dos anos, esses mesmos jovens 

progressivamente se voltarão para a canção capaz de revelar “a alma cabo-verdiana”, 

esbarra em uma contradição. Todos aqueles senhores e senhoras que hoje lamentam a 

indiferença dos jovens frente a esse gênero musical estavam no auge de sua mocidade 

quando viveram o período áureo da morna (e com ela se envolveram) entre as décadas 

de 1930 e 1960. A imagem que a morna tinha nesse período e a maneira como era 

vivenciada parecem, portanto, muito diferentes de sua atual situação. O que proponho 

aqui é a reconstrução, ainda que parcial, desse passado. A experiência com a morna 

continua sendo o foco da investigação. Contudo, direciono a atenção agora para 

experiências que têm lugar no passado e que ganham expressão em textos escritos, 

artigos e documentos, em letras de música e em depoimentos de pessoas que 

vivenciaram a morna nesse período e que recuperam, através da memória, elementos 

significativos dessa vivência. 

 

No tempo dos bailes e serenatas 

 

 À medida que deixo a atualidade para concentrar a atenção nas narrativas sobre a 

morna produzidas no período que antecedeu a independência de Cabo Verde, percebo 

que dois tipos de evento se apresentam como formas privilegiadas de vivência desse 

gênero musical e, portanto, como novas unidades de análise desta pesquisa. Os bailes e 

as serenatas são descritos como os eventos mais representativos da experiência dos 

cabo-verdianos com a morna e, embora estejam praticamente extintos no momento 

presente, ainda permanecem vivos na memória coletiva. Ambos os eventos foram 

registrados minuciosamente por diversos indivíduos que deles tomavam parte. Inicio 

aqui o percurso analítico com a detalhada descrição de uma serenata feita pelo célebre 
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compositor mindelense B.Léza (Francisco Xavier da Cruz), por ocasião de sua 

passagem pela Cidade da Praia, em 1932: 

 

Havia ainda pouco tempo, que a luz eléctrica se apagara na via pública. 
    Na cidade da Praia já dormente, reinava um sepulcral silêncio, quebrado 
apenas por abafados sons de instrumentos a afinar que saíam da casa nº 44 na 
rua dr. Miguel Bombarda, cuja porta se achava fechada. 
    De súbito, a porta entreabriu-se e alguém anunciou com alegria: já temos lua! 
    Nesse momento, o astro noturno na sua incessante tragetória, como um 
colossal disco de prata, passava pelo zenith lançando para terra o seu olhar 
divino e triste. 
    Incomparáveis noites de verão tropical, estas, em que ‘Diana’ passando por 
sôbre C. V. proporciona à mocidade uma das mais belas quadras da existência!... 
    Da casa número 44 onde ouviam-se os sons de instrumentos, um grupo de 
rapazes saiu, trazendo na mão cada componente dêsse grupo um instrumento já 
afinado. 
    A seguir, saíram vários outros rapazes, a modo, dispostos a acompanhar a 
troupe no seu passeio noturno. 
    Lentamente, em direitura ao Montagarro, começou a troupe a andar, formando 
duas filas que vieram estacionar por uns minutos, em frente da estação 
telegráfica nacional. 
    Algum passeante que acaso vagueava por esses lados a essa hora tardia da 
noite, contaria na segunda fila: 2 violinos, 4 violões, 1 cavaquinho e 1 bandolim. 
    Após uma curta discussão, os músicos tomaram cada um a sua posição e 
romperam com uma cadência suave e profunda, uma enternecida morna... uma 
das mais características mornas de C. V. – a ‘Resposta di Segrêdo co Mar’. 
    A primeira fila que parecia guarda avançada dum séquito, enfiou pela rua Sá 
da Bandeira, levando atráz de si os músicos. 
    As cordas dos violinos gemiam debaixo dos dedos dos seus executantes, – as 
dos violões soluçavam e cavaquinho e bandolim soltavam gritos plangentes e 
harmoniosos. 
    Em vários pontos, umas luzes pardacentas entrecortaram a luz suave e branda 
da lua e, por entre elas umas cabeças humanas surgiram escutando a serenata. 
    Minutos depois, estacionava a serenata na praça dos Governadores, em frente 
do palácio do Govêrno. 
    Contava-se já nesta altura um número de quási trinta ouvintes curiosos que, 
atraídos pela música, vinham formar a cauda da troupe. 
    Depois de um curto intervalo, recomeçava a música na mesma cadência. A 
brisa que brandamente soprava do Norte, vinha arrebatar dos mágicos 
instrumentos as chorosas notas e com elas ia lamber a superfície do inquieto 
dorso do mar que lentamente balançava as suas preguiçosas ondas. 
    Erguera-se entretanto o supremo magistrado da colónia e com ele a sua ilustre 
família. Sua Ex.cia apreciou nesta nostálgica noite o sentimento expressivo do 
scismador povo Caboverdeano. 
    Deixara-se de tocar a ‘Resposta di segredo co Mar’. Dos instrumentos saíram 
harmónicas notas gemendo agora a ‘Unino’ – morna de uma melancolia 
profunda e grave. 
    Terminada que foi esta segunda morna, uma salva de palmas vindas do 
palácio agradeceu. 
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    Finalmente, depois de algumas voltas pela cidade e de várias paragens a 
diversas portas, a troupe recolhia-se à casa número 44 donde saíra, deixando em 
cada coração uma saudade e em cada alma uma lembrança dessa indescritível 
noite. (Cruz, 1933: 5-7) 

 

 A rica narrativa de B.Léza ressalta alguns elementos que ajudam na retomada 

analítica das serenatas. A lua é destacada logo ao início. Presente não apenas no texto 

citado, mas em praticamente todas as descrições de serenatas em Cabo Verde, o luar 

parece ser parte importante na composição do ambiente, a tal ponto que algumas 

pessoas hoje acreditam que a chegada da luz elétrica contribuiu para o desaparecimento 

desses eventos. B.Léza também aponta quais eram os instrumentos musicais utilizados 

nas serenatas: violinos, violões, cavaquinho e bandolim. Esse conjunto de instrumentos 

de corda, utilizados na execução de duas mornas, segundo a narrativa, serão os 

responsáveis por criar o tom do evento. Longe de promover um ambiente festivo, de 

excitação, darão origem a um clima de suavidade e tristeza, de “melancolia profunda e 

grave” – como nas atuais tokatinas pelas ruas e bares dos subúrbios do Mindelo. Os 

instrumentos descritos por B.Léza “gemem”, “soluçam”, “soltam gritos plangentes” e 

produzem “chorosas notas”. As serenatas são, acima de tudo, uma forma de expressão 

de valores estreitamente vinculados à morna, como a dor, o sofrimento, o choro e a 

melancolia. 

 B.Léza também fornece algumas indicações sobre os atores que participavam do 

evento. Refere-se aos tocadores como “um grupo de rapazes”. E “rapazes” eram 

também os integrantes da turma que acompanhava os tocadores. O texto sugere o 

envolvimento de indivíduos ainda bem jovens no evento. O próprio B.Léza, a essa 

altura, tinha 27 anos. E a narrativa indica também participação exclusivamente 

masculina na serenata. 

Outra presença muito especial é destacada na descrição feita por B.Léza. O 

compositor mostra como o Governador, autoridade máxima em Cabo Verde, juntamente 

com seus familiares, prestigia a atuação dos tocadores, assistindo à execução das 

mornas e aplaudindo ao final. Trata-se de uma situação bastante distinta daquela a que 

estiveram sujeitas as serenatas já próximo da independência nacional, quando a PIDE, a 

polícia política portuguesa, dedicou-se à interdição desses eventos, acusados de causar 

distúrbios à ordem pública (ver Mortaigne, 1997: 85). Mas o episódio narrado por 

B.Léza, ainda em 1932, aponta para um aspecto harmônico da relação entre a cultura 

popular e representantes da elite colonial. Demonstra também como uma das 
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motivações para a realização das serenatas nesse período é a possibilidade de sua 

utilização como uma forma de prestar homenagens. No caso em exame, a figura 

homenageada era justamente uma autoridade pública, mas outros tipos de homenagem 

também eram comuns, como podemos ver: 

 

Fazíamos uma coisa que já caiu em desuso na Boavista, em Cabo Verde, que é... 
fazíamos muitas serenatas. Por exemplo, eu estava cá em casa, à noite, como 
agora há luar, há calor... Saía com o violão, um ou outro fulano ia ter comigo, a 
gente saía cá a tocar, ou ia à praça, sentávamos lá. Eu tocava, você sabe cantar, 
canta mornas ou o que quisesse, a gente acompanhava, depois íamos deitar. 
Fazíamos muita serenata ainda no meu tempo, nos anos 60. A gente tinha 
namorada, a gente fazia às namoradas serenatas. Havia os emigrantes ausentes, 
nós íamos tocar mornas às esposas para os emigrantes, em nome dos emigrantes. 
Nós íamos ter à casa das senhoras dos emigrantes, a gente tocava, dedicava-lhes 
uma morna, ao seu marido que está ausente na Holanda, naqueles barcos, etc. 
Então elas abriam a janela, agradeciam, davam-nos dinheiro, davam-nos bebida 
se quiséssemos, podiam nos comprar um grogue, em honra do marido que estava 
ausente. (Nuno) 

 

No depoimento, o boavistense Nuno relembra as serenatas organizadas em sua ilha 

natal, durante sua mocidade. Na década de 1960, Cabo Verde vivia o impacto da 

emigração que atingia enormes proporções. A partida de um volume tão grande de 

cabo-verdianos surtia efeito nos mais variados setores da sociedade. Conforme visto no 

capítulo VI, os emigrantes e seus familiares passavam a ocupar posições de prestígio, 

alimentado por uma série de relações capazes de enfatizar o sucesso daquele que partiu. 

E a descrição de Nuno demonstra como as serenatas ganhavam novo sentido nesse 

contexto, contribuindo também para destacar a figura do emigrante na sociedade cabo-

verdiana. A homenagem prestada pelos tocadores ao emigrante, então representado pela 

sua esposa, ressaltava sua posição privilegiada. A mulher do emigrante, por sua vez, 

devia responder com atos de generosidade, oferecendo aos tocadores bebida ou mesmo 

dinheiro. Dividindo com os outros os frutos do sucesso de seu marido no exterior, 

contribuía para aumentar ainda mais seu prestígio e de toda a família. 

 Mas a principal motivação para a realização das serenatas, apontada na grande 

maioria das narrativas, eram as relações amorosas. A serenata era uma forma de 

conquista. Josias, hoje aos 76 anos, relembra sua mocidade: “Quando me interessava 

por alguém, chamava alguns amigos que me acompanhassem, à noite, quando ela já 

estivesse dormindo, para tocar assim, com muito sentimento...”. Era, então, o momento 

de tocar bem “suave”, fazendo a “choradinha”, um movimento executado ao violão, 
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característico das serenatas. E o próprio B.Léza, em uma de suas mornas, intitulada 

“Luísa”, descreve o chamado do rapaz que faz uma serenata para sua amada: 

 

Cretcheu di nha vida dispertá Amor da minha vida, desperte 
Bem odjá um nôte di luar di ôr Venha olhar uma noite de luar de ouro 
Cordâ cretcheu, bô bem scutá Acorde, minha amada, venha escutar 
Êss serenata, poema di amor Essa serenata, poema de amor 
(...)  
  
(B.Léza apud Rodrigues & Lobo, 1996: 144) 
 

 Atualmente, porém, as pessoas que viveram esses momentos constatam, com 

pesar, a inviabilidade das serenatas. Josias lamenta: “Hoje já não fazem serenatas assim. 

Essa juventude tomou conta, ganhou muita liberdade e ficou assim. Antes as conquistas 

eram feitas com calma, com disciplina. Agora os rapazes falam logo umas grosserias, 

não respeitam nada, querem tudo muito rápido.” Outros dizem que já não dá mais para 

tocar violão nas ruas, pois logo aparece alguém para atrapalhar, criando confusão. A 

reclamação geral é que há muito “abuso” por parte dos jovens, os quais já não respeitam 

ninguém. O conflito de gerações é evidente e se revela nas mais diversas áreas da 

realidade cabo-verdiana. A falta de respeito dos jovens em relação aos mais velhos pode 

ser percebida em outros eventos da cultura popular, como nas atividades organizadas 

pelas tabankas, onde esse tipo de conflito é freqüente. E estende-se também a outras 

esferas como as escolas ou o cotidiano familiar. 

Essa tensão constante entre indivíduos pertencentes a diferentes faixas etárias 

ganha novo significado quando ampliamos o enfoque, comparando o caso cabo-

verdiano com o mesmo tipo de relação em outras sociedades africanas. Ao 

considerarmos as populações da África sub-saariana em sua totalidade, podemos 

observar alguns temas culturais comuns, compartilhados por essas sociedades de tal 

forma a sugerir a existência de um grande grupo detentor de relativa homogeneidade.78 

                                                 
78 A idéia da existência de uma cultura pan-africana é tema muito polêmico. Foi um dos pontos centrais 
do discurso elaborado por intelectuais negros norte-americanos a partir de meados do século XIX. Mais 
recentemente, tornou-se alvo de críticas acirradas, como a de Appiah (1997: 22). O autor vê nessa noção 
da África (como uma unidade homogênea) uma construção ocidental, que não corresponde à realidade 
africana e que tem como pressuposto o pertencimento dos povos africanos a uma única raça. Outros 
autores, porém, têm demonstrado que é possível pensar em uma cultura pan-africana a partir de um olhar 
muito menos simplista e tendencioso do que essas construções “orientalizantes” da África. Kopytoff 
(1987), por exemplo, explica a formação e a perpetuação da cultura pan-africana fundamentado na 
compreensão da África, ao longo de sua história cultural, como um “continente de fronteiras”. Conforme 
sugere o autor, no período em torno de 5000 a 2500 a.C., a maior parte das populações ancestrais das 
atuais sociedades sub-saarianas estaria concentrada no norte do continente, o que teria permitido um 
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Um dos traços presentes na composição dessa cultura pan-africana é justamente o valor 

da senioridade como um princípio organizacional. A elaboração de hierarquias baseadas 

no critério etário é uma característica comum ao conjunto das sociedades da África sub-

saariana. Conforme sugere LeVine (1976: 119-120), ao traçar o que considera as 

tendências centrais partilhadas pelas populações africanas, indivíduos de idades 

diferentes apresentam também diferenças no status e no poder. Como regra geral, 

quanto maior a idade, maior o poder, o que tende a ser publicamente enfatizado em 

interações sociais caracterizadas por deferência e respeito, dispensados pelos mais 

jovens aos mais velhos. E como conseqüência dessa prescrição, LeVine ressalta que 

raramente se observam discussões entre membros de diferentes grupos etários, o que 

seria seriamente reprovado. A estratificação baseada na senioridade e a maneira como 

esse princípio orienta as relações sociais são revelados em inúmeros estudos 

etnográficos realizados em sociedades africanas (ver, por exemplo, Evans-Pritchard, 

1969, e Hamer, 1970). 

Retomando agora a situação cabo-verdiana, torna-se mais compreensível a 

indignação dos idosos quando se referem ao “abuso” e à falta de respeito no tratamento 

que recebem dos mais jovens. Reproduzindo um padrão comum às sociedades africanas 

e, muito provavelmente, vivenciado em Cabo Verde em um passado não muito distante, 

os mais velhos cobram dos mais novos atitudes de respeito e deferência. Contudo, a 

atual juventude cabo-verdiana parece ignorar qualquer hierarquia fundamentada na 

diferença de idade, evidenciando uma ruptura com o princípio da senioridade enquanto 

um valor orientador das relações sociais. A falta de “disciplina” dos jovens também é 

especialmente destacada no discurso das pessoas mais idosas. Esse presente 

desordenado é contrastado com a imagem de um passado onde a ordem é soberana. 

Basta retornarmos aqui à narrativa de B.Léza. A maneira como os rapazes que faziam a 

serenata organizavam-se cuidadosamente em duas filas, uma com os tocadores e outra 

com os acompanhantes, é exemplar. O compositor chega até mesmo a comparar uma 

das filas à “guarda avançada dum séquito”. A preocupação excessiva com a idéia de 

ordem pode ser percebida também em algumas descrições dos bailes, como veremos a 

seguir. 

                                                                                                                                               
processo de síntese e homogeneização cultural (ibid: 09-10). A partir de então, estas populações teriam se 
dispersado, ocupando quase toda a África sub-saariana e levando com elas sua bagagem cultural. O 
processo histórico contínuo de ocupação de fronteiras internas e o caráter conservador desse processo no 
caso africano teriam dado origem a relativa unidade cultural no continente. 
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 São numerosos os registros existentes sobre os bailes organizados nas várias 

ilhas de Cabo Verde, e em São Vicente em particular, até meados do século XX. Assim 

como a morna foi abordada de forma exaustiva em artigos escritos por intelectuais 

cabo-verdianos e portugueses, também os bailes aparecem citados recorrentemente nas 

obras desses autores. E os bailes eram descritos não apenas nos artigos que pretendiam 

em alguma medida colaborar para a discussão sobre a “cultura cabo-verdiana”, mas 

eram igualmente destacados em notas jornalísticas que procuravam cobrir a vida social 

da elite. Até mesmo o Boletim Oficial, durante algum tempo, ocupou-se dessa tarefa. 

Exemplo disso é a nota publicada em 1874, onde se descreve um baile que tem lugar na 

Praia, com a presença das damas da cidade. O autor da nota faz uma crítica velada ao 

fato de essas mesmas damas falarem crioulo no salão. Mas, apesar da crítica, elogia o 

baile, considerando-o um êxito e uma demonstração do nível de civilização de Cabo 

Verde (B.O. nº 6, 1874 apud Oliveira, 1998). 

 Uma das primeiras referências aos bailes em São Vicente é encontrada em uma 

comunicação de 1882, preparada pelo português Joaquim Vieira Botelho da Costa para 

a Sociedade de Geografia de Lisboa. O autor assim relata: 

 

Este povo, como o de toda a província, é muito amante de festas e folgares, para 
o que aproveitam todo e qualquer pretexto. As festas de certa ordem duram 
sempre três dias e mais: regra geral, festa onde haja banquete só acaba em se 
acabando a comida e bebida à mesma destinada. 
    Ao segundo dia da festa chamam San Braz, ao terceiro San Brazinho, sem que 
se saiba o que o pobre do santo, que era bispo se bem nos occorre, tenha com 
similhantes tropelias. 
    Mulheres e homens são infatigáveis dansadores, e dansam mesmo bastante 
bem. Os bailes ou dansas propriamente da terra, acompanhadas de cantigas e 
palmas, passaram já de moda, substituídas por contradansas francezas, com 
muitas e complicadas marcas, valsas, mazurkas, polkas e schottischs. (Costa, 
1882: 128 e 160) 

 

Não é possível distinguir as “danças da terra” às quais se refere o autor. O que se pode 

notar é que ainda não há menção à morna propriamente. E a referência às danças de 

salão européias vai ao encontro do argumento geral do autor de que “a ilha de S. 

Vicente vai de dia para dia perdendo a feição de terra africana” (ibid: 127). Tal idéia, 

aliás, ultrapassa em muito o âmbito do citado relatório. A existência do Porto Grande e 

o contato intenso do mindelense, no seu cotidiano, com os estrangeiros e seus hábitos 

contribuem para a consolidação de uma imagem muito particular da Ilha de São 

Vicente, tomada como o centro cosmopolita de Cabo Verde. Os mindelenses, 
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orgulhosamente, começam a adotar novos hábitos, como o costume de tomar o five 

o’clock tea, a prática de esportes associados à elite européia e, em alguns casos, até 

mesmo o uso de vestimentas à moda inglesa. Nesse contexto, a caracterização dos bailes 

locais com ênfase na inclinação pelas danças de salão européias ganha outro valor, 

ajudando a compor o cosmopolitismo sanvicentino. E é importante notar também como 

tal faceta das atividades de lazer dos mindelenses torna-se um dos principais índices de 

civilização, marcando a superioridade de São Vicente em relação a outras localidades na 

província e frente às demais possessões portuguesas na África. Quanto à duração das 

festas, ressaltada na citação, é possível observar significativa continuidade. A referência 

ao chamado San Braz perdura durante muitas décadas e ainda hoje algumas festas 

seguem esse hábito de prolongar-se por mais de um dia. 

 Em 1913, o jornal O Futuro de Cabo Verde publica no suplemento “Folha de S. 

Vicente” a seguinte nota: 

 

É freqùente verem-se por aí, grupos de pessoas assentadas na rua, cantando e 
batendo palmas, descabeladamente, em quanto que uma delas vai tangendo na 
viola a morna da moda. Achamos muito justo que cada qual se divirta como 
melhor lhe apraza, mas com uma condição imprescindível: não incomodar os 
outros. A berrata que por aí se faz, acompanhada de palmas ensurdecedoras e do 
tanger da viola, sái das normas de um divertimento para se transformar num 
verdadeiro suplício para aqueles que em tais funçanatas não tomam parte. 
    Parece-nos que à autoridade compete regularizar êsses divertimentos – e os 
chamados bailes nacionais – de modo que uns folguem mas sem incomodar os 
vizinhos, que, como aqueles que se divertem, tambèm tem direitos – os de não 
serem molestados pelos abusos dos que desejam divertir-se. Numa terra, que, 
aliás legitimamente, pretende ter fóros de civilisada, como S. Vicente, de há 
muito que já estariam regularizados estes assuntos – seja isto dito sem a menor 
intenção pejorativa para quem quer que seja. (“Descantes”, 1913: 3) 

 

Nesta nota já há referência explícita à morna, embora tal gênero musical não apareça 

diretamente relacionado aos bailes, mas às tokatinas realizadas nas ruas. O autor refere-

se também aos chamados “bailes nacionais”. Estes eventos parecem existir em Cabo 

Verde desde um período bem anterior, o que podemos concluir pela nota publicada no 

Boletim Oficial de 12/01/1867, como resolução do Conselho de Distrito, onde aparece a 

primeira referência escrita que encontrei sobre os bailes nacionais: 

 

Havendo sido apresentada em conselho de districto uma postura confeccionada 
pela commissão municipal da ilha do Sal... lançando um imposto sobre os bailes 
publicos, chamados nacionaes; accorda o mesmo conselho em lhe negar sua 
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approvação por não ser das atribuições das camaras municipaes impôr tal 
contribuição. (Cabo Verde, B.O. nº 2, 1867: 5) 

 

Vale observar que, já nessa ocasião, tais eventos eram objeto da atenção das autoridades 

coloniais. Mas é somente a partir do início do século XX que os bailes nacionais passam 

a ser amplamente citados em inúmeros artigos e documentos. O conteúdo desses textos 

e a apreciação que fazem dos bailes nacionais apresentam grande variabilidade. Na nota 

extraída do jornal O Futuro de Cabo Verde, esses eventos aparecem como alvo de 

críticas incisivas, no sentido de exigir sua regulamentação. Percebe-se aqui novamente a 

importância da imposição da ordem, vinculada à necessidade da criação de normas, bem 

como o significado desses valores para a construção da idéia de civilização. 

Seguem a mesma tendência diversos documentos produzidos pelas autoridades 

coloniais no intuito de exercer algum controle sobre os bailes nacionais. É o que 

podemos observar no edital da Administração do Concelho da Praia, redigido pelo 

Administrador do Concelho, Hypolito Olympio da Costa, a 5 de novembro de 1904 e 

publicado no Boletim Oficial: 

 

Faço saber que mostrando a pratica a inconveniencia de continuarem os bailes 
de subscripção, conhecidos pela denominação de «nacionaes» sem restricções 
tendentes a manter a ordem e a moralidade nos mesmos bailes, ! de se tolerar a 
agglomeração de populares nas esquinas das ruas e beccos d’esta cidade, 
estorvando o livre transito, e implicando com os transeuntes pacificos, de que já 
teem resultado conflitos, ! da perturbação do socego e ordem publica, derivada 
do transito de ebrios pelas ruas e praças publicas, ! e do alarme causado pela 
grita desordenada a seshoras: 
    1.º Os bailes nacionaes ou de subscripções ou entrada paga serão permittidos 
somente até a meia noite, mediante licença d’esta administração, e com 
fiscalisação interna da policia civil á custa dos subscriptores do baile. 
    2.º Fica prohibido o estacionamento de populares agrupados nas esquinas das 
ruas e beccos d’esta cidade. 
    3.º Quem fôr encontrado em manifesto estado de embriaguez n’algum logar 
publico d’esta cidade será recolhido a um dos postos policiaes para ser 
processado como contraventor. 
    4.º É prohibido fazer alarido n’esta cidade, quer na via publica, quer dentro 
das casas, pateos ou quintaes, seja por meio de gritos, seja por qualquer outro 
meio que altere o socego publico. 
    Os transgressores do presente edital, excepto os do disposto no n.º 3, serão 
autuados como desobedientes aos mandados legitimos da authoridade publica. 
    E para constar foi lavrado este edital e mais cinco de egual teor, que serão 
affixados nos logares de maior publicidade. (Cabo Verde, B.O. nº 46, 1904: 411-
412) 
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O documento revela o esforço das autoridades coloniais na construção e manutenção de 

uma moral e uma idéia de ordem através da elaboração de leis. Os bailes nacionais são 

descritos nesse texto como um ambiente de desordem. Aglomeração de pessoas nas 

ruas, conflitos e perturbação do sossego e da ordem pública são imagens que muito 

diferem de outras descrições dos bailes nacionais que veremos mais adiante. Interessa 

no momento, porém, a maneira como se pretende exercer o controle sobre esses eventos 

através de uma legislação que define com relativa precisão o que são os bailes nacionais 

(bailes de subscrição ou com entrada paga), estabelece um limite de horário para sua 

realização (mesmo que a imposição desse horário pareça um tanto improvável), torna 

necessária uma licença da Administração do Concelho e a fiscalização da polícia civil, 

além de regular a conduta dos freqüentadores dos bailes. A energia despendida pelas 

autoridades na tentativa de definir os bailes nacionais e controlá-los por meio de leis – 

aliás, uma política comum no modelo de colonização portuguesa, onde as mais diversas 

atividades vêem-se sujeitas à legislação – demonstra a importância de ações desse tipo 

no exercício do poder colonial. 

Ao mesmo tempo, porém, podemos observar as dificuldades que são colocadas 

para o controle pleno dos bailes nacionais, que, na prática, apresentam limites muito 

mais porosos do que faz supor a rígida legislação elaborada a seu respeito. São 

relativamente abundantes os registros de conflitos que giram em torno da discussão 

sobre a definição de um evento como baile nacional e sobre as conseqüências legais de 

tal classificação. Exemplo disso é a nota a seguir, publicada no jornal O Eco de Cabo 

Verde, na seção reservada a notícias da Ilha do Fogo: 

 

É exorbitante a taxa de licença para se tirarem foguetes, pois cada licença custa 
20$00 e cada dúzia de foguetes custa 15$00, de forma que quem quizer tirar uma 
dúzia de foguetes terá que dispender 35$00! A taxa de 50$00 para bailes, não 
distingue entre os nacionais e os familiares, do povo. Os regedores entendem 
que todo o baile é nacional e por êste critério nenhum cidadão pode festejar 
qualquer acontecimento, como seja um casamento, um batisado, um aniversário, 
com um baile, em sua casa! Se o fizer sem pagar a taxa respectiva paga uma 
multa de 200$00. 
    Estamos sob o regimen do terror. 
    Pobre povo! 
    Não podes folgar! 
    Não podes esquecer os teus males que são cotidianos! 
    Quem lucra com tal estado de coisas? 
    O douto legislador que defina bailes nacionais que nada tem de comum com 
os bailes de família, destinados a festejar factos familiares, ou quem competir 
que ensine aos regedores a destingui-los. 
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    Sem prejudicar a ordem pública que tem de manter-se, urge remediar o mal, 
modificando-se as taxas referidas para as tornar acessíveis a todas as bolsas, com 
o que lucrarão o Município e os munícipes. (“Licenças...”, 1933: 7) 

 

Apesar de insistir na diferença fundamental existente entre os “bailes nacionais” 

e os “bailes familiares”, destinados à comemoração de acontecimentos como 

casamentos, batizados e aniversários, o autor da nota acaba por revelar a dificuldade 

encontrada pelas autoridades na transposição (ou até mesmo na criação) de uma 

taxonomia dos eventos sociais para a legislação, além de mostrar o quanto esse processo 

está imerso em complexas relações de poder. Até mesmo a legislação sobre os bailes 

nacionais elaborada pela Administração do Concelho da Praia em 1904, que parecia 

cumprir relativamente bem a tarefa de classificar esses bailes, sofre alterações poucos 

anos depois, reformulando os termos nos quais define os eventos a que se refere: 

 

Edital da Administração do Concelho da Praia 
 
    Faço saber, em additamento ao n.º 1 do edital d’esta administração de 5 de 
novembro de 1904, publicado no B.O. d’esta provincia n.º 46... que são da 
mesma forma sujeitos á licença d’esta repartição os bailes, ordinariamente 
frequentados não só por creadas de servir, como tambem por mulheres de 
costumes faceis, mas que affectam aquella profissão, e mesmo por meretrizes 
conhecidas como taes, e cujas reuniões com individuos irrequietos e turbulentos 
de diversas classes, tanto moradores como forasteiros, se tornam incommodas 
para os visinhos, carecendo de ser vigiadas pela policia: isto, quer os referidos 
bailes ou reuniões, sejam ou não de subscripção ou entrada paga, em casas com 
portas abertas ou fechadas, e em qualquer pavimento de predio; ficando todos 
aquelles, que tomarem parte em taes bailes ou reuniões, sujeitos á pena 
estabelecida no mencionado edital. 
    E para que chegue ao conhecimento de todos, foi passado este, e mais cinco 
de igual teor, que serão affixados nos logares de maior publicidade. (Cabo 
Verde, B.O. nº 40, 1908: 350) 

 

Nota-se, em primeiro lugar, a maneira como é ampliada a definição dos eventos sujeitos 

à regulamentação, denunciando o quanto essas categorias eram submetidas a 

reconstruções. Em segundo lugar, é possível perceber agora uma atenção maior à 

classificação dos freqüentadores desses eventos – tarefa não menos incerta. O texto do 

edital aponta entre os freqüentadores dos bailes dois grupos relativamente bem 

demarcados, “criadas de servir” e “meretrizes”. Contudo, inclui aí uma categoria 

ambígua, constituída por mulheres que estariam vinculadas à prostituição, mas que 

passariam também por criadas. Em seguida, o texto amplia o leque de referência, 
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mencionando indivíduos (muito provavelmente homens) de classes diversas, 

“moradores” ou “forasteiros”. A imprecisão que caracteriza documentos como esse 

caminha junto da necessidade de laboriosa negociação na aplicação da legislação em 

cada caso particular. 

 Uma situação exemplar dos desencontros que afloravam no momento de 

aplicação dessas normas foi a que envolveu o baile organizado por um senhor chamado 

José Bastos, em sua casa na Praia, e a atuação da polícia na repressão a esse evento, 

ocorrido na noite de 20 de julho de 1918. O caso foi discutido em uma série de 

correspondências trocadas entre a Administração do Concelho da Praia, o Corpo de 

Polícia Civil e a Secretaria Geral do Governo. O que segue é uma nota assinada pelo 

Administrador do Concelho, endereçada à Secretaria Geral do Governo: 

 

Queixou-se hoje nesta administração do Concelho José Bastos, 2º oficial da 
Direcção da Fazenda, contra o policia nº 8, Manuel Alves, por ter se dirigido a 
casa onde habita, no sabado à noite, quando reunidas algumas familias suas 
visitas, dançavam e divertiam-se, perguntando-lhe e exigindo-lhe licença que o 
autorisava a dar um baile em sua casa. 
    A parte das ocorrencias policiais que remeto refere-se ao caso. 
    Não comento o facto. Um policia imbecil lembrou-se de proceder para com 
um funcionario publico, como se procedesse para com qualquer uma dessas 
mulheres que tem por habito fazer bailes nacionais e de subscrição. Não me 
admira o facto pelo que acima exponho, o que me admirou foi o apoio que o 
comandante deu a policia entendendo tambem que o procedimento era regular. 
    Para evitar que esses vexames vá atingir outros individuos venho rogar a V. 
Exª se digne tomar as providencias que o caso reclama. 
    Saude e Fraternidade.79 

 

Pelo que é exposto, o conflito girou em torno da polêmica distinção entre os 

bailes nacionais e os bailes familiares, mostrando uma vez mais a fragilidade da 

fronteira traçada entre os dois tipos de evento. Ao problematizar essa fronteira, como 

supostamente fez o agente da polícia civil, tratando como nacional um baile que deveria 

ser considerado familiar (ao menos na opinião de seu organizador, José Bastos, e do 

Administrador do Concelho), ele também colocou em questão a distinção entre os 

vários grupos freqüentadores de ambos os eventos. E é esse o ponto crítico de sua ação. 

Foram lançados num mesmo plano o funcionário da administração colonial e as 

mulheres (entre “criadas de servir” e “meretrizes”) que costumavam organizar os bailes 

nacionais. Toco aqui numa questão de central importância. Tratei até o momento da 

                                                 
79 Arquivo da Praia, Cota SGG A1/A3.10/Cx. 167. 
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necessidade de definir e regulamentar os eventos sociais para a imposição de uma 

ordem e para o pleno exercício do poder colonial. Mais do que a classificação de 

eventos, porém, as políticas coloniais tinham em seu foco a classificação de pessoas. 

Cooper e Stoler (1997) lembram que o dualismo que separa colonizados de 

colonizadores, muitas vezes tomado como algo dado a priori, precisa ser 

problematizado. Para os autores, a tensão fundamental dos impérios coloniais é que as 

diferenças entre colonizadores e colonizados não eram inerentes nem estáveis. Os 

impérios baseavam-se nessa falsa premissa, isto é, na existência dessa dicotomia como 

algo auto-evidente, mas na verdade se empenhavam, com enorme esforço, na 

construção, manutenção e imposição de fronteiras sociais (ibid: 7-8). E mesmo com 

tamanho investimento nesse sentido, havia ainda muita dificuldade na implementação 

dessas políticas. Muitas vezes existiam conflitos entre diversas vozes em dissonância 

dentro do próprio discurso oficial do colonizador, isto é, entre os vários níveis de 

agentes do poder colonial, como no caso do baile de José Bastos, com o embate entre o 

Administrador do Concelho e o Corpo de Polícia Civil. 

 No intuito de alcançar a multiplicidade de olhares sobre os bailes nacionais, 

reconstruindo diversos aspectos da vivência nesses eventos, recorro agora aos textos 

escritos por intelectuais cabo-verdianos e portugueses a partir da década de 1930, época 

em que os bailes nacionais parecem chegar ao seu apogeu, e busco também o 

depoimento de pessoas que viveram durante esse período. Começo com uma das mais 

completas narrativas, escrita pelo português José Osório de Oliveira, no posfácio do 

livro Mornas: Cantigas crioulas, organizado pelo próprio Osório de Oliveira, com as 

composições de Eugénio Tavares: 

 

É preciso ter assistido e, mais do que isso, tomado parte num dos chamados 
“bailes nacionais” em que se cantam e dançam as mornas, para sentir toda a 
poesia dos versos crioulos de Eugénio Tavares. (...) Como a morna é uma dança 
de sala, aqueles bailes, apesar de populares, não se realizam num terreiro, mas, 
sim, dentro de casa. Promovem-nos, geralmente, raparigas do povo, costureiras e 
criadas de servir, mas tomam parte neles homens e rapazes de todas as 
categorias sociais, tão democrática é a maneira de ser dos caboverdeanos. Numa 
sala térrea não muito grande, de paredes caiadas e iluminada a petróleo, dançam 
dezenas de pares estreitamente enlaçados. As raparigas, mulatas, pretas e, 
algumas delas, brancas, apesar de mestiças, em cabelo ou de lenço, vestidas de 
cor-de-rosa, de azul celeste, de amarelo, descalças ou de meias de seda e de 
sapatos de verniz, encostam a cabeça à do seu par e cantam harmoniosamente, 
acompanhando a música. Esta é uma melodia muito vagarosa, triste e sensual, 
um pouco como a dos tangos argentinos e a de certas canções brasileiras. A 
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orquestra é constituída por músicos amadores, que tocam de ouvido e se servem 
da flauta, da rebeca, da viola e do violão. (Osório de Oliveira, 1969 [1932]: 79) 

 

 São vários os aspectos da narrativa a destacar para uma compreensão dos 

eventos denominados “bailes nacionais”. Em primeiro lugar, nota-se aqui o 

estabelecimento de uma relação estreita entre os bailes e a morna. A canção cabo-

verdiana só alcança seu sentido pleno através de sua vivência nesses eventos. É 

interessante que, por causa dessa aproximação entre a morna e os bailes nacionais, 

criou-se um conceito de morna que está muito vinculado à maneira como esta era 

experienciada nos bailes. O termo “morna” muitas vezes é utilizado para designar, 

simultaneamente e de maneira inseparável, a música, a letra e a dança referentes a esse 

gênero musical. Nas palavras do próprio Osório de Oliveira, “o facto do povo de Cabo 

Verde dançar a morna cantando (repare-se que não se trata duma dança de roda), indica 

claramente, que, para ele, gestos, letra e melodia são formas indistintas do mesmo ritmo 

interior” (ibid: 77). Nos bailes, portanto, as mornas não estavam associadas apenas à 

música e à letra, mas também à dança, que, em crioulo, é descrita pelo verbo morná. E 

todo esse conjunto ainda hoje é tomado na construção do conceito de morna (ou ao 

menos em uma de suas versões), embora os eventos atuais nos quais a morna está 

presente, como as noites cabo-verdianas e as tokatinas espontâneas nas ruas, raramente 

sejam eventos dançantes. 

 Assim como a polca, a mazurca e a contradança francesa, que, segundo Costa 

(1882: 160), eram moda nos bailes mindelenses nos finais do século XIX, a morna é 

uma dança de salão. Osório de Oliveira destaca esse aspecto da canção cabo-verdiana, 

enfatizando que ela é dançada “dentro de casa”, e não em um “terreiro”. O ambiente dos 

bailes é descrito pelo autor, que menciona as paredes caiadas e a iluminação a petróleo 

(candeeiro a querosene). Várias narrativas sobre os bailes nacionais remetem, 

igualmente, a essas peculiaridades. Exemplo disso é o conto “Reinaldo e as suas 

cortesãs”, do escritor cabo-verdiano António Aurélio Gonçalves: “A sala de baile de 

nhô Jiminha era um compartimento sobrecomprido, que apanhava a casa de esquina a 

esquina, com porta e duas janelas abertas para a rua, caiada, despida e mais crua à luz 

do petromax pendente do tecto” (Gonçalves, 1998b: 94). E ainda outros detalhes dos 

salões surgem em narrativas de pessoas que vivenciaram esses tempos e hoje constatam, 

em tom nostálgico, as mudanças sofridas. É o que podemos observar no depoimento de 



 215 

Humberto, músico que costumava tocar em bailes nacionais e hoje se apresenta em 

noites cabo-verdianas: 

 

Tocava violino desde oito da noite até de manhã. A sala era de assoalho, de 
madeira. As pessoas dançavam e o assoalho ficava... para cima e para baixo. 
Fazia muito estrondo! Assoalho hoje já não há... é só cimento. Agora é só 
mosaico no chão e cimento. Assoalho era meu compasso. Quanto mais eles 
dançavam, o assoalho ficava a fazer assim [batendo o pé no chão, faz a 
marcação do ritmo]. É um compasso. 

 

 Os bailes aconteciam em salas alugadas. Era a maneira encontrada por algumas 

famílias de conseguir dinheiro extra, colocando a sala de suas próprias casas à 

disposição para a realização desses eventos. Também os músicos conseguiam obter 

pequena remuneração com os bailes nacionais, visto que eram contratados para aí se 

apresentarem. As pessoas (geralmente mulheres) que organizavam os bailes recebiam 

dos outros participantes contribuições em dinheiro a fim de pagar os músicos, o aluguel 

do salão e as comidas para servir durante o evento, como cuscuz ou canja. 

 A partir das narrativas também é possível recompor o quadro musical. Osório de 

Oliveira (1969 [1932]: 79) cita como instrumentos utilizados pelos músicos nos bailes 

nacionais o violão, a viola, a rabeca (ou violino) e a flauta. Esta última surge como 

curiosa referência, uma vez que não costuma ser relacionada à execução das mornas, 

gênero musical que privilegia os instrumentos de corda. Outras narrativas destes eventos 

acrescentam ainda o cavaquinho e o banjo (Gonçalves, 1998b: 96; Teixeira, 1954: 13). 

Os bailes onde predominavam os solos de rabeca eram denominados rabikada. Na falta 

dos instrumentos de solo, fazia-se apenas o chamado bói de vióla e bike, isto é, um baile 

com a formação musical mais simples, onde a execução da música limitava-se ao canto, 

com acompanhamento do violão. 

No que se refere aos gêneros musicais executados nesses festejos, Osório de 

Oliveira (ibid: 79) menciona exclusivamente a morna. Outras narrativas, porém, citam 

as marchinhas brasileiras, sambas, rumbas, maxixes, foxtrotes e, já num período mais 

tardio, as coladeiras. Assim como nas noites cabo-verdianas, percebe-se aqui a presença 

marcante de músicas brasileiras no acompanhamento das mornas e coladeiras e a 

ausência significativa de todas as outras formas musicais próprias de Cabo Verde – 

principalmente aquelas mais diretamente vinculadas à região do Sotavento. A descrição 

das diversas manifestações musicais presentes em um baile revela, mais uma vez, como 

a experiência com a música remodela as definições dos gêneros e as relações entre eles. 
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A experiência fornece uma combinação singular, e eficiente, dos diversos estilos, 

evocando uma totalidade que só ganha sentido na prática cultural. 

 Um aspecto peculiar de muitas descrições dos bailes nacionais é a referência 

constante à organização desses eventos, com horários bem definidos e cumpridos 

cuidadosamente. Vitória, atualmente com 54 anos, assistiu, desde sua infância, a 

inúmeros bailes realizados em sua casa. Hoje, relembra alguns detalhes daqueles 

festejos: “Às oito da noite tinha que se tirar foguete para as damas se arranjarem. Às 

nove, aquele foguete de entrada, entrada na sala. Meia-noite tirava-se um foguete para 

tomar canja... O foguete é que marcava as horas. E de manhã, pronto: tirava-se outro 

foguete.” Além dos rojões, a própria ordem de execução das músicas funcionava como 

uma forma de marcar cada etapa do baile: “As mornas tocam-se sempre mais tarde pois 

o melhor prato fica para o fim. E à volta das três horas da madrugada, quando no 

ambiente já se fixou o cheiro do tabaco, o grogue aqueceu o sangue e o fumo se adensa 

na sala, sobem os acordes da morna” (Mariano, 1952: 20). O encerramento dos bailes, já 

com o raiar do dia, era feito, invariavelmente, com a execução do galope Manxê (em 

português, “amanhecer”). No segundo dia fazia-se geralmente o San Braz, das 16h00 às 

19h00, no mesmo local. Outro ponto lembrado sempre como demonstração da ordem 

que imperava nesses bailes vividos em décadas passadas é a formalidade e o respeito 

nas relações entre homens e mulheres, como o fato de que, findo o baile, os músicos 

saíam em grupo acompanhando as damas, uma a uma, até suas respectivas casas. O 

cuidado na organização, o rigor com os horários e a observância de certas formas de 

etiqueta, como destaques nas narrativas, revelam um olhar sobre os bailes nacionais em 

evidente contraste com aquele que surge dos documentos oficiais voltados para a 

regulamentação desses eventos. Mas apesar dessa oposição entre os dois discursos, eles 

estão igualmente fundamentados em significativa valorização da ordem. A recorrência 

da ênfase na ordem, observada também na descrição das serenatas, é parte da 

construção da imagem de Cabo Verde (e de São Vicente em particular) como 

referencial de civilidade. Ao mesmo tempo, é parte da elaboração de uma oposição 

entre o passado e o presente, onde o primeiro é reconstruído nas narrativas, de forma 

idealizada, como o domínio da ordem e da disciplina, enquanto o segundo é criticado 

como o domínio da desordem, freqüentemente estendida a toda uma geração de jovens 

cabo-verdianos. 

 De todas as características dos bailes nacionais, uma das mais ressaltadas, tanto 

nos artigos quanto nas narrativas orais, é aquela na qual tem origem o nome do evento. 
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O baile nacional ganhava esse nome por ser, a princípio, “um baile aberto a todos”, isto 

é, aberto a pessoas de todas as classes sociais. Porém, observados com maior cautela, 

esses eventos revelam um universo muito particular, com limites bem definidos. É o que 

podemos perceber nas reflexões de António Aurélio Gonçalves no conto “Reinaldo e as 

suas cortesãs” (1998). Numa passagem onde o próprio autor do conto parece se 

confundir com o personagem narrador (Reinaldo), este último assume que, no passado, 

foi um freqüentador assíduo de bailes nacionais, embora tenha se tornado um homem de 

vida pacata após o casamento – transformação que ele procura deixar bem clara. Mas ao 

mesmo tempo em que se apresenta como um “outro homem”, Reinaldo procura explicar 

aos leitores o sentido dos eventos que relembra, saudosamente: 

 

Fui, no entanto, um frequentador de bailes nacionais. Hoje, é necessário coragem 
para o confessar. Mas – reparo – talvez não saibam o que isto é. O baile 
nacional, na gíria dos boémios, era, nada mais, nada menos do que a reunião 
dançante em que tomavam parte homens da sociedade, casados ou solteiros (ou 
gente com quem os primeiros já pudessem acamaradar e folgar) e raparigas do 
povo, escolhidas – sendo possível – entre as mais bonitas. 
    Perdia-se a cabeça por eles. Compreende-se: o baile nacional tinha decência; 
olhem que não lhes faltava ‘linha’ e, sobre os bailes da chamada elite, tinham 
uma superioridade: se é certo que se vai a um baile quando há apetite de dançar, 
este apetite era plenamente satisfeito pelo baile nacional. Esquecia-se a 
cerimónia, afrouxava-se a disciplina dos bailes sérios, digamos assim, dançava-
se, galanteava-se, bebia-se o que um homem tivesse na vontade. 
    Pode-se dizer que desapareceram. Tinha de ser. Não eram das irregularidades 
conjugais ou sociais mais criticadas, mas as esposas, por via de regra, viam-nos 
com maus olhos. Algumas (daquelas, raras, das quais os maridos pecadores 
falam com inveja, chamando-as ‘esposas compreensivas’ e cobrindo-as de 
elogios) resignavam-se a ver o esposo incorrigível voltar, pela madrugada, de 
um destes bailes. A maioria, porém, fazia-lhes guerra. Uma noite de gozo era 
paga com o espectáculo enervante de mulher de cara fechada durante dias. O 
chefe de família confessava-se vencido ao fim de várias tentativas e aceitava as 
condições da sua cara-metade implacável. (Gonçalves, 1998b: 78-79) 

 

 António Aurélio Gonçalves fornece aqui a chave para a compreensão dos bailes 

nacionais. Os participantes desses eventos, supostamente abertos a todos, eram, na 

verdade, cuidadosamente escolhidos. Os bailes nacionais promoviam o encontro entre 

dois grupos muito particulares: mulheres do povo e homens da elite (“casados ou 

solteiros”). Quanto mais bonitas as moças convidadas, maior a possibilidade de sucesso 

do evento, sugere o escritor. E elas não deviam ser apenas belas. Era necessário que 

estivessem vestidas com esmero. As moças procuravam corresponder às expectativas 

daqueles que as esperavam nos bailes, arrumando cuidadosamente os cabelos, os lenços 
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e os vestidos, relembrando aqui a descrição de Osório de Oliveira (1969 [1932]). É 

nesta mesma descrição que observamos um curioso detalhe. O autor faz referência a 

moças que se apresentavam aos bailes descalças, o que é especialmente significativo. Os 

sapatos representavam então um dos principais símbolos de distinção social. Num 

período em que muito poucos tinham condições financeiras para possuir esse bem 

material, ter sapatos era uma demonstração da participação numa camada privilegiada 

da população. Além disso, ter os pés calçados sempre foi também um índice de 

civilização.80 Os esforços classificatórios comuns à experiência colonial revelam-se aqui 

em maneiras de lidar com o corpo. E num contexto onde prevaleciam tais 

representações, diversas situações sociais discriminavam as pessoas descalças daquelas 

calçadas, deixando marcas profundas na memória coletiva desse passado não muito 

longínquo. Provavelmente a maior delas está relacionada à situação na Praça Nova. 

Como ainda hoje se faz, os mindelenses cultivavam o hábito de realizar passeios na 

praça, reduto da vida social em São Vicente. Com apresentações da Banda Municipal no 

coreto e transmissões ao vivo da rádio local em alto-falantes, a praça atraía uma 

pequena multidão e constituía-se um dos principais locais de lazer para aquela 

população. É com muita freqüência que hoje todos relembram aqueles tempos, sempre 

destacando o fato de que só era permitido passear pela praça àqueles poucos 

privilegiados que estivessem calçados. Quem não usasse sapatos estava proibido de 

andar por lá, podendo apenas circular pela calçada ao redor da praça.81 Visto isso, torna-

se evidente a peculiaridade dos bailes nacionais. Como um evento onde estavam 

presentes os homens da elite mindelense e, ao mesmo tempo, onde era permitido o 

acesso de moças do povo descalças, os bailes nacionais chamam a atenção para a sua 

capacidade de promover o encontro entre grupos rigidamente apartados em outras 

situações sociais. 

A apreensão do significado desse encontro e, conseqüentemente, do evento aqui 

analisado demanda um retorno à idéia central de que o foco das políticas coloniais 

esteve sempre na construção e manutenção das fronteiras sociais fundamentais para a 

perpetuação dos impérios. Acrescenta-se a essa idéia o argumento de Ann Stoler (1989), 
                                                 
80 Não por acaso, os badius, naturais de Santiago, que sempre foram associados à faceta mais africana de 
Cabo Verde, são também designados pé ratxadu (“pés rachados”), o que sugere o não-uso de sapatos. 
81 Registro aqui a possibilidade de análise simbólica do não-uso de sapatos como um sistema semântico 
dinâmico, com alterações de sentido ao longo do tempo, a partir de um enfoque na grande estrela da 
música cabo-verdiana, Cesária Évora. Depois de vivenciar em São Vicente situações de discriminação por 
não usar sapatos, assim como na citada rotina da Praça Nova, a cantora conquistou o mercado fonográfico 
internacional e ficou mundialmente conhecida como La Diva aux pieds nus, título de seu primeiro álbum 
pela gravadora Lusáfrica. 
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segundo o qual a forma principal de elaboração e preservação de categorias como 

“colonizadores” e “colonizados”, em todos os impérios, foi o controle da vida sexual, 

conjugal e doméstica de seus grupos constituintes: 

 

Who bedded and wedded with whom in the colonies of France, England, 
Holland and Iberia was never left to chance. (...) From the early 1600s through 
the 20th century the sexual sanctions and conjugal prohibitions of colonial 
agents were rigorously debated and carefully codified. (Stoler, 1989: 636-637)82 

 

As relações entre homens e mulheres tinham sérias implicações na maneira como eram 

traçadas as distinções e construídas as hierarquias sociais no contexto colonial. Como 

aponta Edward Said ao discutir a criação do Oriente pelo Ocidente, o encontro da 

mulher oriental com o homem europeu funcionou como uma metáfora das relações de 

poder, onde a submissão sexual da primeira pelo segundo representou a força relativa do 

Oeste contra o Leste (Said, 2001: 17-18). Mas a vida sexual e doméstica era muito mais 

do que um meio de dizer coisas, sendo capaz de afetar diretamente as relações coloniais. 

Diferentes tipos de união sexual e conjugal podiam servir a diferentes propósitos do 

império. Por exemplo, o estabelecimento de relações de concubinato com mulheres 

nativas podia ser útil na adaptação dos europeus ao novo meio e na preservação de sua 

saúde, uma vez afastados da prostituição. E, de fato, esse tipo de arranjo doméstico 

prevaleceu nas culturas coloniais do início do século XX (Stoler, 1989: 637). Essas 

mesmas relações, porém, podiam ser verdadeiras ameaças políticas em determinados 

contextos, ao produzir gerações de mestiços que colocavam em questão fronteiras 

sociais rigidamente delimitadas. Quando o concubinato não correspondia aos interesses 

do império, outras premissas morais eram impostas, substituindo esse tipo de arranjo 

conjugal pelo território politicamente seguro da prostituição ou do casamento com 

européias (ibid: 639). Importa aqui perceber como a sexualidade, as relações conjugais, 

a reprodução biológica e a vida doméstica estavam no centro das atenções dos regimes 

coloniais, sujeitas ao controle e a contínuas intervenções, articuladas aos interesses do 

império. 

 Como nas demais situações coloniais, também em Cabo Verde as autoridades 

buscaram controlar as relações entre homens e mulheres e as conseqüências dessas 

interações, a fim de preservar os interesses do império português. Durante séculos de 
                                                 
82 “Quem dormia e quem se casava com quem nas colônias da França, da Inglaterra, da Holanda e da 
Ibéria nunca foi deixado ao acaso. (...) Do começo de 1600 até o século XX, as sanções sexuais e as 
proibições conjugais dos agentes coloniais eram rigorosamente debatidas e cuidadosamente codificadas.” 
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colonização, proliferaram no arquipélago as uniões livres entre homens brancos, de 

variados estratos sociais, e mulheres negras. Em princípios do século XIX, a política 

colonial passou a atuar no sentido de impor limites legais aos direitos dos mestiços, 

fruto dessas relações. Segundo Carreira (1984: 151-153), durante os primeiros séculos 

da presença portuguesa em Cabo Verde, a inscrição da paternidade dos filhos das 

escravas, servas e forras nos livros de batismo era permitida, ainda que o pai fosse 

branco e casado. Foi a partir de 1815 que o nome do pai passou a ser omitido nos livros 

de batismo, impedindo esses mestiços de reclamar seus direitos à herança. Medidas 

como esta denunciavam a preocupação com a ascensão de um grupo social 

intermediário, resultado direto dos padrões de união conjugal encontrados no 

arquipélago. 

Outro alvo da ação das autoridades coloniais foi a prostituição. Diversos foram 

os regulamentos elaborados na tentativa de controlar essa atividade. A regulamentação 

da prostituição visava essencialmente ao registro das “meretrizes”, seu assentamento em 

localidades específicas, a inspeção médica semanal obrigatória e a hospitalização, 

também obrigatória, quando infectadas por doenças venéreas. Em outras palavras, 

visava à rígida delimitação de uma categoria social e o total controle sobre os corpos, as 

atividades e as relações dessas mulheres. Mas o que essas políticas evidenciavam, de 

fato, eram as fragilidades do sistema sobre o qual se fundava o regime colonial. As 

tentativas de produção e imposição sistemática de rígidas categorias sociais pelo 

colonialismo revelavam uma realidade muito distinta, amplamente marcada pelo 

hibridismo. Diversas são as evidências de que a própria idéia de “prostituição” não era 

claramente definida na realidade cabo-verdiana. Já vimos no edital da Administração do 

Concelho da Praia de 1908 (Cabo Verde, B.O. nº 40, 1908: 350) a referência às 

mulheres “de costumes fáceis”, que atuavam também como “criadas de servir”. Outro 

exemplo disso é o texto escrito pelo chefe do Serviço de Saúde de Cabo Verde, em 2 de 

agosto de 1907, endereçado à Secretaria Geral de Governo: 

 

(...) o estado geral da moralidade e mesmo de mentalidade dos habitantes, torna 
muito difficil, a não ser nos casos typicos, o poder-se precisar o que seja 
prostituição. 
    Pelas estatisticas, de todos os mezes e de todos os annos, verifica-se a 
elevadissima percentagem dos filhos naturaes para os legitimos. O concubinato 
transitorio está tão arraigado nos costumes tanto dos indigenas como dos 
proprios europeus, que é um facto banal, para que ninguem repara. 
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    A mulher do povo, em Cabo Verde, na pratica é em geral tão indifferente em 
entregar-se como as familias em as receber para os serviços domesticos, sendo-
lhes indifferentes os precedentes ou procedimento actual das suas criadas. N’este 
estado resulta, que não podendo qualquer regulamento attingir efficazmente, a 
maioria da população feminina que mais ou menos se prostitue as doenças 
venero syphiliticas, não serão atalhadas na sua propagação. A pratica o diz.83 

 

O colonialismo impunha-se, portanto, num terreno muito mais ambíguo do que 

fazia parecer o discurso criado pelo regime. E várias características desse passado 

colonial, com todas as suas nuances, mantêm-se vivas nos padrões de união conjugal 

encontrados na atual realidade cabo-verdiana. São comuns ainda hoje as uniões 

informais socialmente legítimas, marcadas por relativa instabilidade. Também 

continuam sendo observados a prática da poligamia e os elevados índices de filhos 

ilegítimos, isto é, nascidos fora do casamento legal (Dias, 2000: 156-157). O 

concubinato é ainda a opção de muitas cabo-verdianas, de diversos estratos sociais. A 

escolha de um parceiro que já tenha relacionamento conjugal com outra(s) mulher(es) 

muitas vezes não é vista com bons olhos, quase nunca sendo tomada como a situação 

ideal. Contudo, a depender das alternativas da mulher em questão, esta pode se tornar 

sua melhor estratégia matrimonial, não apenas inevitável, mas até mesmo conveniente – 

especialmente quando se trata de mulheres oriundas das classes populares, concorrendo 

pelo relacionamento com homens das mais altas camadas da sociedade cabo-verdiana 

(ibid: 97-102). Em um contexto repleto de constrangimentos sociais e culturais, a 

adoção do concubinato torna-se uma escolha relativamente freqüente, não só em Cabo 

Verde, mas também em sociedades que vivenciam situações semelhantes na costa oeste 

africana ou mesmo no Caribe (ver, por exemplo, Trajano Filho, 1998; Smith, 1996; e 

Karanja, 1987). 

 Considerando esses dados, é possível dar uma nova interpretação à situação 

vivenciada nos bailes nacionais. O encontro proporcionado por esses eventos entre os 

homens da alta sociedade e as mulheres do povo continua sendo uma das principais 

características dos bailes nacionais. Mas tais eventos chamam a atenção não apenas por 

aquilo que unem, como também pelos limites que colocam. Se os bailes aparecem como 

uma situação ideal para pôr em contato dois grupos socialmente tão distintos, 

demonstram igualmente sua eficiência em traçar os limites dessas relações. Retornando 

ao texto de António Aurélio Gonçalves, noto que muitos dos homens que freqüentavam 

                                                 
83 Arquivo da Praia, Cota SGG A1/R.11/Cx. 773. 
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os bailes nacionais deixavam em casa suas esposas – mulheres pertencentes ao mesmo 

estrato social que seus maridos, com quem mantinham casamentos legais e religiosos, 

caracterizados por grande estabilidade. Nos bailes nacionais, esses mesmos homens se 

envolviam com outras mulheres que, como vimos, pareciam escapar às tentativas de 

definição precisa de suas categorias sociais (“raparigas do povo”, “costureiras”, “criadas 

de servir”, “mulheres de costumes fáceis”, “meretrizes”...). E como as mulheres que 

delas faziam parte, essas relações também não eram fáceis de classificar. Mas, para que 

fossem socialmente aceitas, seus limites estavam previamente estabelecidos. O 

envolvimento entre os dois grupos era aprovado desde que estivesse limitado a tipos de 

união sexual/conjugal relativamente instáveis, pertencentes àquele campo ambíguo que 

alcança da prostituição ao concubinato. E, talvez o que seja sua principal característica, 

esses relacionamentos mantinham sempre evidentes as divisões sociais e a hierarquia de 

poder entre as duas partes envolvidas. 

 Observo nos bailes nacionais, acima de tudo, a construção de uma moralidade 

colonial. Mais do que simplesmente toleradas, as relações que se estabeleciam no 

âmbito desses eventos ganhavam o tom de conduta decorosa. Relembro aqui as palavras 

de António Aurélio Gonçalves (1998b: 79) ao afirmar que, apesar de romperem com 

algumas rígidas etiquetas comuns aos bailes da elite, os bailes nacionais tinham 

“decência”, não lhes faltava “linha”. O contato entre as classes, as uniões sexuais, as 

formas de arranjo conjugal que se estabeleciam a partir desses eventos, tudo era 

sancionado por um código moral que mantinha sob controle essas relações. E a mesma 

moralidade ainda hoje se reflete nos arranjos conjugais e domésticos legitimados pela 

sociedade cabo-verdiana. 

 A partir do detalhamento sobre os bailes nacionais e seus participantes, torna-se 

também mais compreensível o fato de haver tamanha proliferação de referências a esses 

eventos. Os próprios intelectuais cabo-verdianos e portugueses responsáveis por essa 

literatura faziam parte do grupo freqüentador dos bailes nacionais (os “homens da 

sociedade”) – mesmo que, por vezes, houvesse certo constrangimento em assumir essa 

participação. É o caso do personagem do conto de António Aurélio Gonçalves, que 

deixa transparecer algum desconforto em sua confissão pública, seguida da afirmação 

de que essas experiências são apenas parte do passado, quando ainda era solteiro. 

Delicada também é a situação do casal abaixo que relembra, numa entrevista, as 

experiências com os bailes nacionais vividas a partir de posições muito distintas. Vânia 

é uma mindelense de 74 anos e, embora demonstre saber bem o que foram os bailes 
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nacionais, nunca os freqüentou. Inácio, seu marido, também é natural do Mindelo e tem 

77 anos. Já não trabalha atualmente e leva uma vida muito pacata, mas foi, ao longo dos 

anos, um comerciante bem sucedido e circulou entre a elite local. No diálogo com sua 

esposa, não chega a afirmar sua participação nos bailes nacionais: 

 

Vânia: “Um baile nacional não era um baile com toda a gente?” 
Inácio: “Aí é que está. Havia mais que uma classe. Faziam ritos de dança, 
pessoas de uma certa ordem compravam bilhete e essas pessoas, se quisessem 
dançar, havia um recinto à parte. Pronto. E a música era para todos.” 
Vânia: “Era como se fosse um baile do povo. (...) Normalmente, naqueles bailes 
nacionais não iam as pessoas graúdas. Iam mais as pessoas medianas... Para as 
pessoas... criadas das casas dos ingleses, criadas dos empreendedores, etc. 
Pessoas medianas é que iam para aqueles bailes. Mas os outros já gostavam de ir 
também lá, rusgá84 ou ir dançar também. Mais os homens. As mulheres deles 
não iam.” 
Inácio: “Ah, não! As mulheres, não!” 
Vânia: “Iam mais os homens. Os homens é que iam lá para gozar.” 
Inácio: “Gozavam com as pequenas e tal.” 
Vânia: “(...) Mas as mulheres não iam, não. Deus me livre! As senhoras que iam 
para um baile nacional eram diminuídas.” 
Inácio: “As senhoras não iam, não. Agora, os maridos...” 
Vânia: “Os maridos gostavam de ir lá.” 
Inácio: “Mas o mau disso tudo é que as pessoas... Ia um fulano importante, 
dançava com ela e ela ficava: ‘Dancei com o senhor tal...’. Coitado, coitado do 
povo...” 
Vânia: “Ficavam todas cheias porque as pessoas graúdas iam lá no baile delas. 
Ficavam todas satisfeitas.” 
Inácio: “Os ingleses aqui, os ingleses que eram um número grande, os ingleses 
faziam festas aqui fora, mas também não levavam as suas esposas. Nem pensar 
nisso. Mas eles iam e iam bem aparentados: smoking. Sim... Baile de criada de 
inglês. Quer dizer, baile de criada de... Elas iam bem vestidas, com seu lenço, a 
gente não sabia que era criada. Seu lenço feito uma borboleta... Vestidas como 
deve ser. E os homens ingleses iam lá de smoking. E não levavam as esposas... 
Nem pensar nisso! E por causa disso deixaram aqui uma data de filhos. Iam 
levar as pequenas à casa e tal... Depois aparecia um menino lourinho, filho do 
senhor inglês tal.” 

 

 Inácio não deixa clara sua participação nos bailes nacionais. Refere-se sempre 

aos freqüentadores desses eventos sem incluir a si próprio entre eles, apesar de a 

descrição levar a supor tal situação. Por fim, opta por ressaltar a posição dos ingleses 

em suas relações com as criadas cabo-verdianas. Já Vânia inicia o diálogo com uma 

pergunta, demonstrando alguma incerteza sobre o que seriam os bailes nacionais, mas 

logo depois revela seu conhecimento sobre o assunto. E no que se refere à sua 

                                                 
84 Entrar em uma festa sem ser convidado. 
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participação nesses eventos, indica como ela era claramente censurada. Os bailes 

nacionais que, a princípio, pareciam abertos a todos, agora manifestam essa faceta: não 

estavam abertos às senhoras da alta sociedade. Percebemos aqui como a moralidade 

colonial era construída sobre prescrições específicas de classe e de gênero. O lazer, a 

sexualidade, os corpos, o contato com outras classes, as relações conjugais, todos esses 

aspectos da vida das mulheres da elite eram rigidamente controlados. E sua ausência nos 

bailes nacionais era parte dessas prescrições.85 Ressalto essa característica dos bailes 

nacionais, pois é ela a responsável pela preservação de uma fronteira bem delimitada 

entre o mundo das mulheres da elite colonial e o mundo das mulheres do povo, isto é, 

entre duas categorias essenciais para a existência da sociedade colonial. Aliás, essa não 

é uma situação observada apenas em Cabo Verde, sendo uma tendência comum aos 

mais variados contextos coloniais. As mulheres européias, sujeitas a severo controle, 

sempre se incumbiram da tarefa de construir as divisões mais marcantes nas quais a 

estratificação colonial se sustentava (Stoler, 1989: 640). Impedidas de freqüentar os 

bailes nacionais, restava às mulheres da alta sociedade cabo-verdiana a possibilidade de 

participar dos bailes exclusivos da elite. Contudo, apesar do fato de que esses festejos 

eram elogiados com relativa freqüência nos jornais, várias são as narrativas, na literatura 

ou mesmo em conversas informais, que inferiorizam tais eventos quando comparados 

aos saudosamente recordados bailes nacionais. 

 O encontro proporcionado pelos bailes nacionais entre os homens da elite, as 

mulheres do povo e outros tantos homens de variadas classes sociais, ainda que servisse 

à manutenção de distinções sociais e hierarquias de poder, era alvo de releituras 

ideológicas, ganhando todo um novo significado. Relembro aqui as palavras de Osório 

de Oliveira (1969 [1932]: 79) ao comentar a participação conjunta nos bailes de 

“raparigas do povo, costureiras e criadas de servir” e “homens e rapazes de todas as 

categorias sociais”, quando relaciona o fato à “tão democrática (...) maneira de ser dos 

caboverdeanos”. O olhar sobre os bailes nacionais como conseqüência da “democracia” 

cabo-verdiana produz uma poderosa ferramenta ideológica. Favorece a idéia da 

ausência de barreiras entre os estratos sociais, quando a estratificação é duramente 

vivida em outros âmbitos da vida social e mesmo nos bailes nacionais, onde essas 

diferenças são a base das relações que aí se estabelecem. As uniões sexuais/conjugais 

                                                 
85 Vale notar que, se a palavra “zouk” de fato denominava, originalmente, bailes populares realizados nas 
Antilhas francesas no início do século XX, abertos à participação dos homens da alta sociedade, mas 
vedados à presença de suas esposas, como sugerido no início deste capítulo, então é possível estarmos 
diante de um padrão comum às experiências coloniais no mundo atlântico. 
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entre indivíduos de diferentes classes não implicam necessariamente o desmantelamento 

de fronteiras e hierarquias sociais, mas certamente se prestam a importantes construções 

no campo da ideologia. 

 Em sua curta estada no arquipélago, em 1951, Gilberto Freyre freqüentou 

algumas vezes os bailes nacionais, em companhia do então governador de Cabo Verde 

Alves Roçadas. O brasileiro deixou registradas suas impressões sobre o festejo: 

 

A esta bênção dos céus sobre seu governo, acrescenta Sua Excelência o tenente-
coronel Dr. Roçadas um modo simples de ser militar, de ser doutor e de ser 
homem de governo que o torna particularmente simpático à população. Vai às 
danças dos clubes mais plebeus e dança, ao som das “mornas”, com senhoritas 
de todas as cores. Tenho ido, em sua companhia, a mais de uma dança dessas, 
onde o governador é sempre recebido pela boa plebe como um seu amigo 
autêntico; e não como um demagogo a cultivar eleitores ou a procurar atrair 
votos para alguma eleição em perspectiva. (...) Não tem ele eleições a ganhar 
nem precisa de votos populares para continuar no governo do arquipélago. Sua 
confraternização com a plebe é desinteressada. Por isto mesmo, é ele amado e 
respeitado pela gente de São Tiago e vivido por ela, quando desce dos clubes 
elegantes para vir dançar nos rústicos, como se fosse um José Mariano nos 
velhos dias do Recife. 
    Nestes dias de revoltas de nativos, de plebeus, de mestiços contra os governos 
que os meus amigos comunistas classificam de “imperialistas” e “burgueses”, 
consola a um descendente de português encontrar em Cabo Verde um governo 
tão pouco “imperialista” e tão vagamente “burguês” como o do tenente-coronel 
Alves Roçadas. É governo de um europeu que vive entre nativos, tranqüilamente 
confiante no prestígio não das armas, mas dos métodos portugueses de 
administração ultramarina. (...) Só em espaço social caracteristicamente 
lusotropical, como é o desta ilha, esta confraternização de governantes brancos 
com governados mestiços acontece hoje de maneira tão cotidiana, tão simples, 
tão natural. (Freyre, 2001 [1953]: 268-269) 

 

Caminhando pelo mesmo viés ideológico que seu amigo Osório de Oliveira, Gilberto 

Freyre enxerga nos bailes nacionais o perfeito exemplar de espaço social lusotropical. 

Das incursões do governador Alves Roçadas pelas áreas menos nobres da sociedade 

cabo-verdiana, Freyre destaca apenas a simplicidade e a postura desinteressada do 

tenente-coronel. As complexas relações de poder envolvidas nas danças, “ao som das 

‘mornas’, com senhoritas de todas as cores”, vêem-se encobertas pelo discurso do 

sociólogo brasileiro. Ou talvez estejam elas incluídas na concepção freyreana dos 

“métodos portugueses de administração ultramarina”, tão bem ilustrados, segundo ele 

próprio, na confraternização entre governante e governados que tem lugar nos bailes 

cabo-verdianos. 
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 Por fim, ressalto o significado que os bailes nacionais ganham como ferramenta 

ideológica ao serem pensados em conjunto com as próprias mornas. Ao mesmo tempo 

em que esses bailes alcançavam o seu auge, entre as décadas de 1930 e 1950, a morna 

vinha sendo sistematicamente construída pelos intelectuais em Cabo Verde como “a 

alma da nação”, capaz de representar cada uma de suas ilhas e de expressar o 

sentimento de todo o povo cabo-verdiano. Mas nesse âmbito, a morna não passa de uma 

abstração. É na experiência dos bailes nacionais, espaço da morna por excelência, que 

esse gênero musical é vivido de modo a alcançar toda sua potencialidade ideológica. 

Nesses eventos onde a convivência entre o povo e a elite se destaca (mesmo que de 

forma circunscrita e fundamentada também pela artificialidade de uma construção), a 

morna, aclamada como símbolo da nação cabo-verdiana, ganha sua concretude, 

transformando-se em ato. E a morna como ato (morná), vivida nos bailes nacionais, é 

uma versão da sociedade cabo-verdiana idealizada, que deixa sua marca na memória 

coletiva. 

 

Novos rumos 

 

 Olhando para o passado com tamanho saudosismo, resta entre os cabo-verdianos 

que viveram esses tempos uma inquietação: o que foi feito das serenatas e dos bailes 

nacionais? qual a razão do atual desinteresse da juventude pela música que vinha sendo 

tomada como símbolo da nação? Não pretendo responder essas questões de maneira 

definitiva. Procuro, porém, apontar alguns dos caminhos através dos quais todo um 

conjunto de mudanças pode tornar-se compreensível. 

 O primeiro ponto que precisa ser abordado está relacionado às sucessivas crises 

que atingiram Cabo Verde, e São Vicente em particular, ao longo da primeira metade do 

século XX. Conforme visto anteriormente, o Porto Grande do Mindelo foi aumentando 

sua atividade ao longo da segunda metade do século XIX até atingir o seu ponto 

culminante em 1889. A partir de então, o porto entrou em tendência de declínio 

evidente, nunca mais recuperando o seu desempenho. A decadência do Porto Grande foi 

um processo lento, mas com implicações irreversíveis para a economia local. Depois da 

Primeira Guerra Mundial, a alfândega em São Vicente era considerada ainda uma das 

principais da África Ocidental e, em 1931, Mindelo mantinha-se como a mais 

importante fonte de receitas do arquipélago (Cabo Verde, 1984: 76). Foi a partir da 

década de 1930 que a gravidade da crise do Porto Grande passou a ser sentida com 
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maior intensidade. São Vicente, que sempre dependeu do movimento marítimo 

internacional, sentiu duramente os efeitos da depressão econômica, além de ser 

penalizado com o bloqueio imposto, a Portugal, pelos países aliados durante a Segunda 

Guerra Mundial. 

Somando-se a essa conturbada situação externa, havia ainda as dramáticas crises 

de seca e fome que assolavam Cabo Verde. As catástrofes climáticas, embora afetassem 

mais diretamente as ilhas agrícolas, também surtiam efeitos em São Vicente, agravando 

ainda mais a crise provocada pela decadência do Porto Grande. Conforme visto no 

capítulo IV, o intenso fluxo migratório em direção ao Mindelo, na busca pela 

sobrevivência, provocou drástico aumento na taxa de desemprego na cidade. A crise em 

São Vicente chegou ao seu ápice em 1958, quando as companhias carvoeiras deixaram 

finalmente o Porto Grande, para desolação geral. 

Pretendo mostrar com isso que o fim dos bailes nacionais e das serenatas, 

vivenciados nas várias ilhas cabo-verdianas, coincide com o período de graves crises 

enfrentadas de maneira diferenciada, mas sempre com muita intensidade, nas diversas 

localidades do arquipélago. A Ilha de São Vicente, onde a morna teve seus tempos 

áureos na década de 1930 e que está estreitamente vinculada, tanto na literatura quanto 

na memória coletiva, aos eventos aqui abordados, viveu durante esse mesmo período os 

seus últimos momentos de desafogo. Quando começam a escassear os festejos, a 

população sanvicentina enfrenta a mais grave de suas crises, nunca mais recuperando a 

confortável situação que um dia desfrutou, fundamentada na economia portuária. É 

possível, portanto, que o fim dos bailes e das serenatas esteja vinculado a todo esse 

momento de crise e transformação por que passou Cabo Verde, e a população de São 

Vicente em especial. Mais importante, torna-se agora compreensível que essas pessoas 

relembrem, hoje, com tanto saudosismo os eventos que freqüentavam nos anos de 

abastança do Mindelo. As serenatas e os bailes nacionais fazem parte de todo um 

conjunto que é mantido de forma idealizada na memória de uma população que não 

encontra no presente as qualidades do passado de desafogo que um dia viveu. O melhor 

exemplo dessa idealização do passado, construído em oposição ao presente, pode ser 

encontrado na morna “Um vez Sanvcent era sabe”, de Sérgio Frusoni, escrita entre 

finais dos anos 50 e início dos 60: 
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    Um vez Sanvcent era sabe Antigamente São Vicente era bom 
  
Um vêz Sanvcente era sabe! Antigamente São Vicente era bom! 
Um vêz Sanvcente era ôt côsa! Antigamente São Vicente era outra coisa! 
Quand sês amdjêr tá usábe Quando suas mulheres usavam 
Um lênç, um chail côr da rosa, um lenço, um xale cor de rosa, 
Um blusa e um cónta d’coral; uma blusa e uma conta de coral 
  
Quand na sês bói “Nacional” Quando nos seus bailes nacionais 
Tá mornód tê manhecê Dançava-se morna até amanhecer 
E sem confiança nem abuse E sem atrevimentos nem abusos 
Tá sirvid quel cafê Era servido aquele café 
Ma quel ratchinha d’cuscus Com aquele pedacinho de cuscuz  
  
Quand pa Nossióra da Luz Quando no dia de Nossa Senhora da Luz 
Era um grande procissôn; Havia uma grande procissão 
Quand ta cantód Santa Cruz Quando se cantava no dia de Santa Cruz 
E tá colód pa San Jôn E dançava-se o kolá no dia de São João 
Lá na Rbêra d’Jilhôn; Lá na Ribeira de Julião 
  
Quand ta cutchid na plôn Quando se pilava no pilão 
Ta cantá na porfia Cantando em conjunto 
Quand ta tchvêba e na pôrte Quando chovia e no porto 
Tá vivid com más sôrte Vivia-se com mais sorte 
E com más alegria. E com mais alegria 
  
Pôve ca tá andá móda agóra O povo não andava como agora 
Na mêi d’miséra, chêi d’fôme, No meio da miséria, cheio de fome 
Ta imbarcá, ta ba ‘mbóra, Embarca, vai embora 
Sem um papêl, sem um nôme, Sem um documento, sem um nome 
Móda um lingada d’carvôn... Como uma lingada de carvão 
  
Era colhéta na tchon... Era colheita no chão... 
Era vapôr na bahia... Era vapor na baía 
Óm, na Sanvcente daquês dia, Homem, em São Vicente daqueles dias, 
Atê gót d’Manê Jôn Até o gato do Mané João 
Té ingordá na gemada! Engordava na gemada! 
  
Pa tud êx [rua] d’morada Em todas essas ruas da cidade 
Era um data d’stranger! Era um monte de estrangeiros! 
Era um vida folgada, Era uma vida folgada, 
Ciceróne, vida airada, Os cicerones, vida airada, 
Tá nadaba na dnhêr! Nadavam no dinheiro! 
  
E d’nôt sentód na Pracinha E de noite, sentados na Pracinha, 
Tá partid gónhe assim: Partiam o ganho assim: 
“Chlin pa bô, chlin pa mim...” “Um shilling para você, um para mim...” 
Hôje... ê têmp d’Canequinha... Hoje... é tempo de canequinha... 
  
(Sérgio Frusoni apud Rodrigues & Lobo, 1996: 170-171) 
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 O autor da morna traz os bailes nacionais como uma das referências de um 

passado identificado com vários atributos positivos. Era um tempo em que as pessoas 

ainda zelavam pela religiosidade e pela preservação das manifestações da cultura 

popular. A vida era tranqüila, sem abusos. E, principalmente, havia fartura, chuva, boas 

colheitas e porto movimentado, isto é, havia desafogo econômico tanto para quem 

dependia das atividades portuárias quanto para quem tirava seu sustento da agricultura. 

Sérgio Frusoni faz uma representação caricata desse passado de abastança ao dizer que 

“até o gato do Mané João engordava na gemada”. Expressões como essa são muito 

comuns ainda hoje, referindo-se àquele período como o tempo em que se amarrava 

cachorro com lingüiça ou que se acendia cigarro com nota de dinheiro. Já nos finais dos 

anos 50/60, o tempo presente a que se refere a morna citada, vigoram a miséria e a 

forme. É o “tempo de canequinha”, referindo-se com essa expressão “à época da mais 

séria crise que avassalou Cabo Verde e em que as autoridades locais se viram obrigadas 

a ordenar o racionamento dos géneros de primeira necessidade: uma latinha, uma 

caneca, das de cigarros ingleses per capita” (Frusoni apud Rodrigues, 1992b). Esse é o 

cenário de crise que levou tantos cabo-verdianos a partir do arquipélago, como indica a 

própria canção. E a emigração é outro fator que contribui para a extinção de eventos 

como os bailes nacionais. 

Cabo Verde assistiu à partida em massa de sua juventude para terras estrangeiras 

em busca de melhores condições de vida. Quando estes retornaram, trouxeram novos 

costumes, introduziram novos hábitos, novas formas de divertimento: 

 

Esses bailes começam a diminuir com a chegada das aparelhagens sonoras dos 
emigrantes. Começam a chegar com o tal pick-up, põem discos, em vez de fazer 
rabikada, agora faziam pikapada. Era pick-up com discos. Era mais fácil, fica 
mais barato às pessoas... Eu mesmo ainda dancei muita pikapada, ainda, na 
minha juventude. E com a emigração, os próprios artistas também emigraram, 
alguns tocadores emigraram para a Holanda e tal... para trabalhar. E começou 
então a chegar agora aqui as aparelhagens e então as pessoas optam por comprar 
cassetes, depois CDs, para pôr nas aparelhagens, e agora raramente se fazem 
bailes de violino. (Nuno) 

 

Em seu depoimento, Nuno enumera alguns dos impactos da emigração durante a década 

de 1960. O fluxo de pessoas, bens materiais, práticas e valores que se estabeleceu com a 

emigração ajudou a pôr fim a velhos costumes, como os bailes e as serenatas. A partida 

de muitos tocadores e a introdução de novas técnicas de reprodução musical levou à 



 230 

substituição daqueles eventos pelas festas ao som das “aparelhagens”. E estas últimas 

eram diferentes também, é claro, pelos novos gêneros musicais que contemplavam, 

trazidos pelos emigrantes como novidades adquiridas no exterior. Mas a emigração em 

massa teve efeitos muito mais profundos na sociedade cabo-verdiana. Entre eles está o 

fato de que já não é mais possível manter aquela rígida estratificação social que persistiu 

ao longo do período colonial. O envio de remessas de dinheiro pelos emigrantes aos 

seus parentes fez com que muitas famílias pudessem adquirir bens materiais que antes 

lhes eram totalmente inacessíveis. Os sapatos, que anteriormente distinguiam classes e 

orientavam prescrições diferentes para diferentes grupos sociais, não são mais 

exclusivos a nenhum grupo, assim como outros inúmeros bens de consumo. A ascensão 

econômica proporcionada pela emigração provocou alterações significativas na 

estratificação social. 

A independência nacional foi outro fator que contribuiu para a modificação da 

velha ordem social. A ruptura com o antigo regime representou um esforço imediato no 

sentido de pôr fim a vários mecanismos de reprodução da elite identificada com o poder 

colonial. Um exemplo paradigmático desse movimento foi a tomada da Rádio 

Barlavento por um comando do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo 

Verde (PAIGC) na noite de 9 de dezembro de 1974, às vésperas da independência. A 

Rádio Barlavento pertencia ao Grémio Recreativo do Mindelo, uma associação 

composta por membros da elite local (gente brónke ou brónke de terra86), que se 

reuniam freqüentemente na sede, localizada em frente à Praça Nova, para juntos 

conversarem e se divertirem. A admissão ao Grémio era rigidamente controlada, 

formando um grupo coeso, que, com a independência nacional, foi atacado como 

“burguês” e “antipatriota” (“Entrevista...”, 2002: 15). A Rádio Barlavento foi um dos 

maiores emblemas da alta sociedade mindelense. O ato simbólico de sua tomada por 

militantes do PAIGC, tendo o povo como testemunha, assistindo a tudo através dos alto-

falantes instalados na Praça Nova, representou um momento de virada na história 

local.87 

                                                 
86 Literalmente, “gente branca” e “brancos da terra”. As expressões, porém, não fazem alusão direta à cor 
da pele. Com a acentuada ascensão sócio-econômica do mestiço na história de Cabo Verde, o vocábulo 
“brónke” (branco), quando empregado nessas expressões, perdeu a noção de cor e passou a se referir à 
posição social, designando a elite cabo-verdiana. 
87 A tomada da Rádio Barlavento por membros do PAIGC não é um fato tão inusitado. Em Portugal, com 
a revolução de 25 de abril de 1974, também ouve a tomada da Emissora Nacional de Radiodifusão, que 
era vinculada ao Estado Novo. E, para citar um caso aparentemente mais distante, no Afeganistão a rádio 
era tão intensamente associada às políticas culturais do Estado que a estação de rádio foi destruída logo 
após a destituição de Amanullah, em 1929 (Baily, 1994). 
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O movimento que culminou na independência nacional representou, portanto, 

um esforço no sentido de romper com as rígidas fronteiras sociais que fundamentavam o 

colonialismo. Representou a quebra do controle colonial e a redefinição dos padrões de 

moralidade. Alguns aspectos da moral que vinha sendo imposta pelo império passaram 

a ser questionados. Igualmente, os códigos de conduta provenientes da herança cultural 

africana perderam terreno entre uma juventude orientada em larga medida pela idéia de 

liberdade. Provavelmente o melhor exemplo disso é a maneira como as novas gerações 

vêm desprezando o valor da senioridade e as prescrições daí derivadas. A idade deixa de 

ser critério essencial na atribuição de poder, e o respeito e a deferência não mais se 

apresentam como características centrais nas interações entre indivíduos de diferentes 

faixas etárias. É todo esse conjunto de mudanças, toda essa reelaboração da ordem 

social e dos padrões de moralidade, que se impõe mencionar a fim de aventar uma 

explicação para a extinção de eventos como as serenatas e os bailes nacionais. 

Vale lembrar ainda que, nesse momento de transformações sociais, apareceram 

novos projetos de concepção da nação cabo-verdiana. Trata-se, inclusive, do período de 

surgimento das noites cabo-verdianas (como vimos, fortemente relacionadas à 

independência nacional e à intensificação do fluxo migratório). Tiveram início também 

movimentos de retomada da cultura popular de Santiago, com destaque para o funaná, 

mas com um importante lugar conferido ainda ao batuku e à tabanka, até então tomados 

apenas como manifestações de caráter regional. Esses novos movimentos tornaram-se 

parte significativa do processo de reconstrução da nação cabo-verdiana a partir da 

ênfase nos seus vínculos com o continente africano. E a própria morna foi rejeitada por 

alguns desses projetos, pensada a partir de sua associação com o período colonial e, 

conseqüentemente, com a ex-Metrópole. Mas nas décadas que se seguiram, com a 

vigorosa ascensão da morna no domínio da world music, fora das fronteiras do 

arquipélago, esse gênero musical passou a encabeçar novas construções sobre Cabo 

Verde como nação. Em suma, a concorrência entre essa pluralidade de projetos é parte 

fundamental da explicação sobre as mudanças percebidas nas formas de vivenciar a 

morna. 

 Por fim, ao abordar essas transformações, é preciso examinar cuidadosamente o 

zouk no intuito de compreender o sentido da identificação que a atual juventude cabo-

verdiana demonstra em relação a esse gênero musical. As boates surgem como o espaço 

privilegiado da experiência com o zouk, onde são travadas novas interações e 

vivenciados novos valores. Uma investigação etnográfica dessa realidade possivelmente 
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permitirá o enriquecimento da discussão sobre a identidade cabo-verdiana, apontando a 

construção de novas formas de pertencimento, onde a diáspora se torna um referencial 

de destaque. Também merecem ser examinadas as continuidades e as rupturas em 

relação ao universo dos bailes nacionais, comparando os diferentes padrões de 

moralidade, as interações entre homens e mulheres e as diversas formas de relação com 

o corpo. Trata-se de uma tarefa que ultrapassa os propósitos desta tese, mas que sugere 

grande produtividade analítica. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 Analisando os gêneros musicais “morna” e “coladeira”, procurei demonstrar 

que uma nação, como uma totalidade construída por projetos de identificação, não nasce 

de um bloco de idéias, valores e símbolos igualmente compartilhados por todos os 

membros da sociedade. O processo de construção de Cabo Verde como a imagem de 

uma coletividade traz à baila inúmeras vozes divergentes, mesmo que a própria 

concepção da unidade cultural desse povo esteja em jogo. 

A investigação aqui desenvolvida, ainda que claramente limitada ao domínio do 

par morna-coladeira, já foi capaz de demonstrar a pluralidade de projetos de 

identificação coexistentes. Os diversos discursos elaborados sobre a morna, tomando-a 

como símbolo de Cabo Verde, caminham lado a lado com outros discursos (e 

sentimentos, práticas, valores) produzidos pela própria morna e sua vivência. 

Defrontam-se ainda com novas formas de olhar, discutir, expressar e viver a cultura 

cabo-verdiana, muitas delas baseadas na rejeição da morna como símbolo nacional e na 

apropriação de outros elementos culturais como representantes da unidade desse povo. 

Em suma, são diversos os projetos que se somam na elaboração da idéia de nação em 

Cabo Verde. Eles revelam o caráter heterogêneo da própria sociedade e o 

posicionamento de cada grupo social (com seus interesses específicos) na formulação da 

totalidade à qual pertence. 

As vicissitudes da história também influenciam diretamente a elaboração desses 

múltiplos projetos de identificação. Cada momento decisivo na história cabo-verdiana 

fez brotar novas formas de olhar, sentir e pensar sobre essa realidade. O período 

colonial foi marcado por considerável investimento da intelectualidade cabo-verdiana 

em falar, ao mundo e a si próprios, sobre a singularidade desse povo. A essa altura, 

Cabo Verde já era concebido como uma nação, mesmo que ainda pertencente ao 

império português. Diferentemente dos jovens países africanos, a nação em Cabo Verde 

antecedeu ao Estado. E os intelectuais cabo-verdianos (principalmente os membros do 

grupo Claridade) construíram poderosas imagens dessa coletividade, onde a língua 

crioula e a morna tinham lugar de destaque. Os membros da intelectualidade, fazendo 

do domínio literário um espaço político, elaboravam projetos que colocavam em 
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questão a sujeição colonial e afirmavam, de forma velada, a capacidade de autonomia 

política de Cabo Verde. Mas esses discursos mantinham ainda, em larga medida, a 

Metrópole como referência. A morna, em particular, era aclamada como um símbolo do 

pertencimento de Cabo Verde ao mundo luso-tropical. Através dela, davam ênfase a 

valores como a dor, a tristeza, a saudade e a melancolia, próprios de um modo de ser 

cabo-verdiano. Mas reforçavam, simultaneamente, as ligações com a cultura lusitana, 

igualmente marcada pela valorização de uma postura de fragilidade, humildade e 

consternação. 

Formas distintas de pensar a vida cabo-verdiana coexistiam com o debate 

intelectual nesse mesmo período. Eram projetos não-oficiais, oriundos das camadas 

populares, de menor impacto político e sem carga ideológica explícita, mas igualmente 

significativos no processo de construção de um sentimento de pertencimento à nação. 

Ganhavam expressão nas canções do funaná rural, nos versos cantados no batuku, nos 

ritos das tabankas, nas diversas atividades das festas da bandeira, nas danças do kolá 

san jon, etc. Tais projetos, existentes ainda hoje, não foram contemplados nesta tese e 

permanecem como caminhos profícuos para futuras investigações. Aqui apenas indico, 

de forma geral, o conteúdo que apresentam. São discursos que abordam de maneira 

especial as desigualdades da vida camponesa, com um misto de resignação e ironia. 

Retratam a paisagem local e constroem um mapa mental da terra e da sociedade em que 

vivem essas populações. Mais do que discursos, são atos de música (bailes populares, 

festas religiosas...) que dão expressão às formas de sociabilidade camponesa e das 

periferias dos aglomerados urbanos. Ao contrário dos projetos nos quais a morna 

impera, põem em primeiro plano a alegria, a energia e a resistência frente a condições 

físicas e sociais opressivas. 

O advento da independência nacional alterou profundamente o quadro que 

vigorava no contexto colonial. O espaço político-literário abriu-se à releitura dessas 

outras vozes da cultura popular. Elaborou novos projetos para a nação que recém-

conquistava sua independência e fazia renascer seus vínculos com a África continental. 

Grande parte dos intelectuais não buscava mais os símbolos de uma nação luso-tropical 

(onde a morna tinha presença certa); o foco passava a se concentrar na construção de 

símbolos da africanidade e da resistência ao regime colonial. Era, enfim, o momento em 

que tabankas, batukus e funanás passavam a substituir a morna nas elaborações da 

intelectualidade sobre o povo cabo-verdiano. 
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Ressalto novamente que a intelectualidade não era a única portadora de voz ativa 

na construção do pertencimento a Cabo Verde. Outros setores da sociedade surgiram 

com grande força expressiva. Destaco especialmente a criação do novo funaná (elétrico) 

por um grupo de músicos populares que conquistou platéias em todo o arquipélago, 

divulgando uma nova maneira de ser cabo-verdiano. Nesse novo projeto, rompiam-se de 

vez as dicotomias entre a tradição e a modernidade, entre o rural e o urbano. 

Manifestações populares próprias do domínio camponês eram trazidas para os maiores 

aglomerados de Cabo Verde, combinando às tradições do interior santiaguense às 

modernas tecnologias de produção musical. 

Ainda nesse período de surgimento do novo Estado independente, as vozes que 

tomavam a morna como símbolo de Cabo Verde não foram de todo caladas, mesmo que 

para isso fosse necessário reelaborar os discursos sobre essa manifestação musical. 

Respondendo ao momento histórico vivido, alguns setores buscaram reforçar a idéia de 

que a morna podia ser mais do que um símbolo da dor cabo-verdiana, participando 

também da luta pela independência. E a própria morna abriu-se a temáticas políticas, 

refazendo seu próprio discurso, ainda que em tentativas esporádicas e muito localizadas. 

Hoje vivemos um novo momento histórico. Passado o período das primeiras 

fases de construção do novo Estado nacional, Cabo Verde toma novos rumos. O regime 

de partido único, de orientação socialista, que vigorou após a independência, sofreu nos 

anos 90 sensíveis modificações. Surgiu um novo partido político (MPD – Movimento 

para a Democracia) e, como ele, uma tendência de maior abertura do país. 

Paralelamente, novas formas de pensar Cabo Verde continuam surgindo no seio da 

cultura popular, em um processo contínuo de recriação. O zouk cabo-verdiano 

conquistou espaço, com presença marcante entre um grupo bem definido: a juventude 

de Cabo Verde e da diáspora. Seria o zouk outra versão da identidade cabo-verdiana, 

capaz de refletir o novo momento histórico e o posicionamento, nesse debate, de um 

outro setor da sociedade? Ainda, é importante lembrar que a morna tem revigorado suas 

forças a partir de sua entrada no mercado internacional da World Music. Ela volta a 

representar a coletividade cabo-verdiana, com grande impacto, agora fora das fronteiras 

do arquipélago. É mais uma entre tantas versões de Cabo Verde. 

A história condensada (e necessariamente simplificada) que apresento nesta 

conclusão tem o intuito de ressaltar o caráter plurivocal do processo de construção da 

identidade nacional. Porém, igualmente importante é a ênfase no contato e nas trocas 

realizadas entre os diversos setores da sociedade que participam desse debate. Nenhum 
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dos inúmeros projetos de pertencimento mantém-se em isolamento, como um domínio 

intocável. Eles exercem influências uns sobre os outros, apropriam-se de novos 

elementos, reformulam suas construções, cedem em alguns pontos, resistem em outros... 

enfim, só podem ser pensados a partir da relação entre eles. Todos trabalham em 

conjunto na elaboração da idéia de uma nação cabo-verdiana. 

Ao longo da tese, foram indicadas diversas situações que apontam para esse tipo 

de contato no caso cabo-verdiano. A história é repleta de exemplos da participação 

conjunta de membros de diferentes classes sociais na produção e no consumo da morna, 

permitindo sua transformação em símbolo nacional. Vimos em algumas passagens deste 

trabalho o encontro entre membros da elite e das camadas populares no processo de 

composição de mornas. Apesar de a morna ser considerada um produto “do povo”, 

membros da elite intelectual também tiveram participação ativa no processo de 

produção dessa manifestação cultural. A própria existência de mornas compostas na 

língua portuguesa é uma evidência disso. Grandes nomes da intelectualidade cabo-

verdiana realizaram parcerias com músicos populares, trabalhando em conjunto na 

elaboração de discursos sobre a vida cabo-verdiana. E, se essas pessoas encontravam-se 

no momento íntimo de composição musical, podemos supor que era intenso o contato 

entre eles em outras circunstâncias. 

Foi possível observar também a atuação de indivíduos capazes de circular com 

eficiência entre diversos grupos. Um dos maiores exemplos disso é Eugénio Tavares. 

Funcionário de segundo escalão na administração colonial, era também jornalista, árduo 

defensor da república. Pertencia ao círculo da alta intelectualidade cabo-verdiana, sendo 

até hoje aclamado por seus versos de profundo lirismo. Tem sido identificado pelos 

críticos cabo-verdianos como um seguidor de Camões nas terras crioulas. Sua 

habilidade com a língua portuguesa permitia que exercesse também a profissão de 

professor particular de português. Mas circulava igualmente bem pelo domínio do 

crioulo e da música popular. Foram as suas composições de mornas na língua crioula 

que deixaram seu nome registrado definitivamente na história cultural de Cabo Verde. 

Acompanhamos igualmente a participação de membros da elite colonial em 

eventos freqüentados por indivíduos das camadas populares da sociedade cabo-

verdiana. Homens da elite percorriam regularmente os espaços da boemia 

portuária/proletária mindelense. A força da prostituição no Mindelo e a proliferação da 

sífilis nas várias camadas da sociedade revelam a existência de significativos fluxos 

entre as classes. 
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Os bailes nacionais talvez sejam a maior evidência do contato entre os diversos 

estratos sociais. Em um único evento reuniam-se elite e povo, imersos em atos de 

música e sociabilidade. Não registro isso em defesa da existência da “democracia cabo-

verdiana”, como afirmavam Gilberto Freyre e outros ideólogos da harmonia social do 

mundo luso-tropical. As diferenças de poder, especialmente no universo colonial, eram 

extremamente fortes e permeavam toda e qualquer relação social. Noto, porém, a 

existência de certa acomodação às desigualdades de poder. A estratificação não levava à 

segregação, e a convivência entre diferentes estratos impunha-se com regularidade. 

Nessa sociedade estratificada mas não-segregada, os bailes nacionais atuavam com 

grande força unificadora. O ato de morna aí realizado englobava numa mesma 

experiência distintos participantes. Os bailes apresentavam-se como um elemento 

constituinte de um idioma cultural da sociabilidade, compartilhado, de maneira 

diferenciada, pelas várias classes sociais. Tais eventos eram capazes de operar como 

uma “cola” que mantinha as várias classes juntas numa só totalidade. E eram esses os 

vínculos necessários para a progressiva passagem da morna das margens da sociedade 

cabo-verdiana a símbolo da nação. 

Vimos ainda a participação conjunta de indivíduos de diversos setores da 

sociedade nas apresentações de música na praça. Especialmente relevante é o fato de 

que esses eventos eram organizados pelo próprio Estado Colonial. A banda que atuava 

na praça era responsabilidade do Concelho Municipal, que despendia grande quantidade 

de dinheiro na manutenção do evento. Mais uma vez, esses atos de música englobavam 

a elite e o povo numa mesma experiência, ainda que separados pelas tênues fronteiras 

da praça – lembro que, aos “pés descalços”, não era permitido circular no interior da 

praça. Ao Estado Colonial também coube a tarefa de levar a morna e um grupo de 

músicos populares para representarem Cabo Verde na 1ª Exposição Colonial 

Portuguesa, em 1934. Era dado, assim, um grande passo na legitimação da morna como 

símbolo nacional. 

Acredito que o caminho para investigar a transformação da morna em símbolo 

de Cabo Verde não se esgota na análise histórica desses contatos entre classes. Como 

procurei demonstrar ao longo da tese, o enfoque na experiência mostra-se igualmente 

profícuo. A análise dos atos de morna revelou o processo fundamental de criação, 

através da experiência com a música, de idéias, valores e sentimentos que conformam a 

cultura cabo-verdiana como uma totalidade. 
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Observamos como a vivência com a morna, marcada pela recepção das 

mensagens por ela transmitidas e pelo envolvimento afetivo com a música, gera nos 

indivíduos sentimentos e valores específicos para lidarem com o contexto emigratório. 

A morna apresentou-se, a partir da experiência, como um instrumento eficaz na 

reconstrução da identidade do emigrante retornado. Mostrou-se eficiente também na 

orientação sentimental dos emigrantes, ensinando-os a lidar com a dor da separação e da 

saudade. E, principalmente, evidenciou seu poderoso papel como motivadora da 

experiência emigratória, enaltecendo o valor da emigração e construindo, naqueles que 

não partiram, o desejo de desvendar a “terra-longe”. 

Vimos como o par morna-coladeira é igualmente eficaz na expressão e 

reprodução de valores que conformam a heterogênea realidade cabo-verdiana, 

caracterizada pela ideologia patriarcal e pela tendência à matrifocalidade. A exaltação 

da mãe e da mulher amada, por um lado, e o olhar crítico e moralista sobre o 

comportamento feminino, por outro, ajudam a dar sentido à vivência nessa sociedade 

crioula, marcada pela ambigüidade. 

Também pela experiência, ganham grande destaque a dor, o sofrimento, a 

saudade, a melancolia, a tristeza e outros tantos sentimentos valorizados pela cultura de 

Cabo Verde. A maneira como a morna gera esse conjunto de sentimentos nos sujeitos 

da experiência, fortalece nessas pessoas a identificação com a coletividade cabo-

verdiana. E aqui podemos ver, inclusive, a harmonia entre a experiência com a morna 

(os sentimentos que ela reproduz) e os discursos da intelectualidade sobre essa 

manifestação musical, indicando que as várias versões do modo de ser cabo-verdiano 

por vezes caminham muito próximas. 

O ato de música revela ainda o processo de reelaboração dos diversos gêneros 

musicais cabo-verdianos criados pela indústria cultural. A partir da experiência são 

consolidados os campos semânticos de cada um desses gêneros e a relação entre eles. É 

a prática social que permite a construção das diversas combinações eficientes entre as 

várias formas de música. O “ato de morna”, conforme analisado, não privilegia somente 

a morna, mas também não comporta qualquer outro gênero musical. A depender do 

evento, a morna pode caminhar junto de coladeiras, mazurcas, sambas, marchinhas 

brasileiras, maxixes, foxtrotes, etc. A experiência fornece o conjunto ao qual pertence a 

morna e dá o tom da totalidade representada por esse gênero musical nacional. 

Há ainda um ponto fundamental para a compreensão da passagem da morna do 

popular para o nacional. É na experiência que a morna, como símbolo de Cabo Verde, 
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deixa de ser uma abstração para ganhar a concretude do ato. Na experiência das “noites 

cabo-verdianas” é evocada a idéia de Cabo Verde como um todo ali representado, por 

meio da música, das comidas, do artesanato. As pessoas envolvidas naquele evento 

particular, através das diversas atividades que desenvolvem, são inseridas nessa 

encenação de Cabo Verde, tornando-se parte constituinte do todo nacional. Elas 

“imaginam” a existência dessa comunidade e, mais do que isso, sentem-se vivenciando 

diretamente a nação como uma totalidade. 

Volto ainda ao caso dos bailes nacionais, rico exemplo para a compreensão 

desse processo. Embora a idéia de “nacional” apresentada no nome do evento não esteja 

relacionada exatamente com a idéia de nação discutida nesta tese, o importante é que ela 

evoca a idéia de totalidade. Mesmo que os bailes não sejam abertos a todos, como 

observamos na etnografia desse evento, é essa a sensação criada em cada um de seus 

participantes. A experiência com a morna, em atos de sociabilidade como os bailes e as 

noites cabo-verdianas, cria o sentimento de pertencimento a uma totalidade, 

fortalecendo o vínculo entre essa música e a idéia da nação cabo-verdiana. 

Resta ainda refletir sobre a passagem da morna do âmbito local para o nacional. 

Diferentemente de outras manifestações da cultura popular cabo-verdiana, a morna não 

tem sido relacionada estritamente às localidade onde ganhou projeção. Apesar de as 

várias versões sobre sua origem enfocarem, de maneira particular, as ilhas Brava, 

Boavista e São Vicente, a morna é tomada como representante de toda a nação. O 

caminho para a compreensão dessa passagem está na relação metonímica que se 

estabelece entre Mindelo e Cabo Verde, como ressaltado ao longo da tese. A história do 

povoamento de São Vicente, a partir de uma massa populacional oriunda das diversas 

ilhas cabo-verdianas, tem sido um dos elementos utilizados na construção de sua 

imagem como representante de Cabo Verde. A transformação do Mindelo em “capital 

cultural” é outro dado importante para compreender sua primazia no cenário cabo-

verdiano. Para o turista que visita o arquipélago, tem surgido como um imperativo a 

idéia de que aquele que não conhece Mindelo, não conhece Cabo Verde. É essa relação 

estreita entre a parte e o todo que faz da Ilha de São Vicente representante de todo o 

arquipélago; e, paralelamente, faz da morna o símbolo da cultura nacional cabo-

verdiana. 

Gostaria de apontar, por fim, possíveis desenvolvimentos desta tese. O caminho 

que se impõe como o mais profícuo parece ser uma abordagem, semelhante a esta aqui 

realizada, tendo como objeto o funaná. A idéia da comparação entre os dois fenômenos 
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musicais (morna e funaná), tratada inicialmente no projeto que deu origem a esta tese, 

continua demonstrando sua riqueza. Através da comparação entre esses dois projetos de 

pertencimento a Cabo Verde será possível abordar de maneira mais direta a tensão 

fundamental da sociedade cabo-verdiana entre a africanidade e a europeidade. Com o 

par morna-coladeira, tivemos acesso a uma forma de sociabilidade “branca” e urbana, 

que veicula valores cristãos (Deus, Céu, paraíso, destino...) e lusitanos (saudade, 

tristeza, pequenez...). A análise do funaná promete abrir uma porta ao universo 

santiaguense, às formas de sociabilidade rural, aos vínculos com a África continental. 

Outro campo que merece uma investigação detalhada é a participação da morna 

no mercado internacional da World Music. Por esse caminho é possível analisar mais de 

perto as relações da morna com a indústria cultural. Transformada em mercadoria e 

manipulada por um mercado especialmente orientado para o consumo da diferença 

cultural, a morna adquire novos significados e funções. E a experiência com a morna 

fora de Cabo Verde, vivida por cabo-verdianos e estrangeiros, fornecerá provavelmente 

questões de grande interesse para o aprofundamento do estudo sobre a transformação 

desse gênero em símbolo da nação cabo-verdiana. 
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