
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
FACULDADE DE COMUNICAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 

EDUARDO SALES COUTINHO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROGRAMA LUSOFÔNICO 

DIVERSIDADE DA MÚSICA LUSÓFONA EM PILOTO PARA RÁDIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salvador 
2014 



	  

	  

2 

EDUARDO SALES COUTINHO 
 

 

 

 

 

 

 

 
PROGRAMA LUSOFÔNICO: 

DIVERSIDADE DA MÚSICA LUSÓFONA EM PILOTO PARA RÁDIO 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salvador 
2014 

Memorial descritivo do programa de rádio "Lusofônico", 
produto apresentado como requisito parcial para obtenção do 
grau de Bacharel do curso de Comunicação Social com 
habilitação em Jornalismo. 
 
Orientador: Prof. Dr. Maurício Nogueira Tavares 
	  

	  
	  

	  
	  



	  

	  

3 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Chegar aqui é, sem dúvidas, um trabalho duro. E pra que eu conseguisse fazê-lo, contei 

com o apoio de inumeráveis pessoas. Aqui, listo apenas uma pequena parte delas, mas 

todas estão de algum jeito representadas.  

 

Agradeço profundamente aos meus pais, por tudo que aprendi com eles e pelo que eu 

sou hoje. A minha irmã, menininha que amo tanto e que sei que está sempre ao meu 

lado. A toda a minha família, pelo amor e pelo apoio de sempre. 

 

Agradeço a Dudu Assunção, por ter se doado a este projeto. A Ana Beatriz, por ter sido 

minha companheira "na vida como um todo" e também neste trabalho. Ao professor 

Maurício Tavares, pela confiança e pelo apoio. A Raulino, Amana, Dani, Luana, Tayse, 

Vanice e Débora, amigos e companheiros durante toda a Facom. A Karina, que me 

acompanhou e me ensinou muito durante essa trajetória. Aos colegas do Petcom e à 

tutora Graciela Natansohn, pelos bons momentos e pelo grande aprendizado. Aos 

professores e funcionários da Facom, pela dedicação e pelo trabalho, sem os quais não 

seria possível isso aqui.  

 

Agradeço aos artistas que cederam seu tempo e seu trabalho para que este projeto 

acontecesse: Marcia, Bilan e Cheny Wa Gune. Àqueles que também mostraram-se 

disponíveis e que encontrarei mais tarde: Aline Frazão e Hortencio Langa. Agradeço 

àqueles que me ajudaram a encontrá-los: Val Benvindo, Maira Cristina, João Guerra, 

André Cerqueira, Marilio Wane e os professores Claudio Pereira e Valdemir 

Zamparoni. Agradeço a Wesley, pela ajuda com a marca. A Iajima e a Vinicius, pelo 

apoio no trabalho e pela amizade. Agradeço ainda a Rafael, Fabinho e às duas Éricas, 

que emprestaram suas vozes à vinheta do programa, e a Hugo, Lara e Helton, pela gentil 

ajuda à distância. 

 

Por fim, agradeço a todos os meus amigos, que de algum modo fizeram parte desta 

caminhada, e dedico este trabalho ao mais importante deles, Jajá. 

 

 

	  
	   	  
	  	  

	  
	  

	  

	  
	  



	  

	  

4 

 

RESUMO 

Este memorial descritivo compreende a concepção e a elaboração do programa piloto 

para rádio intitulado Lusofônico, que tem como principal objetivo a difusão da música 

feita em países de língua portuguesa. A ideia de realizar o programa vem da constatação 

de que a população brasileira, em geral, conhece muito pouco da música produzida em 

outros países lusófonos. Para este trabalho, foram realizadas três edições piloto do 

programa, apresentando músicos de Portugal, Cabo Verde e Moçambique. Em breve 

estudo bibliográfico, são abordados temas como os gêneros radiofônicos e a 

convergência no rádio, bem como a lusofonia e sua contribuição para o processo de 

identificação cultural.  

Palavras-chave: lusofonia, língua, rádio, música, programa 
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1. Como cheguei até aqui 
 

 Sempre ouvi rádio, mas não existia por ele nenhuma paixão especial. Ouvia 

rádio em casa, no micro system, e, muitas vezes, até no próprio aparelho celular. O 

surgimento dos aparelhos mp3 me afastou completamente do hábito de sintonizar as 

ondas FM para ouvir música, hábito que só voltei a resgatar quando passei a dirigir. 

Com o uso diário do carro passei a perceber o quanto o rádio me ajudava a relaxar, 

divertir e, também, me informar. Me reaproximei do rádio e passei a nutrir por ele um 

carinho e, também, uma curiosidade. 

 Durante o terceiro semestre de Jornalismo, na Faculdade de Comunicação, 

cursei a disciplina Oficina de Radiojornalismo, ministrada pelo Prof. Dr. Maurício 

Tavares, meu orientador neste projeto. Nesta disciplina, puder conhecer o outro lado, 

sair da posição de ouvinte e experimentar a atividade de “fazer rádio”. A oficina nos 

dava a opção de aprender fazendo. Pude experimentar diferentes etapas de trabalho, 

como produção, roteiro, locução, edição, além de testar formatos e brincar com as 

múltiplas possibilidades oferecidas pela produção em rádio.  

 No semestre seguinte, tive a oportunidade de integrar, como estagiário, a equipe 

da rádio Bandnews FM Salvador. Ali, conheci a rotina de uma rádio exclusivamente 

noticiosa, e conhecida nacionalmente pela agilidade na informação. Mudei 

completamente de ritmo e passei a trabalhar, sempre, com urgência, e muita precisão. 

Na Bandnews, pude exercer atividades de homem do trânsito, checador de informações, 

mas também de produtor e entrevistador – os estagiários realizavam as entrevistas por 

telefone, que, depois de editadas, virariam as sonoras das matérias. Quando comecei a 

desempenhar também a função de locutor (nos horários mais avançados e nos finais de 

semana), interrompi o meu estágio, que chegava ao sexto mês, para realizar intercâmbio 

na Universidade da Coruña, Espanha. Foi tempo suficiente para sentir o friozinho na 

barriga por falar ao vivo para algumas centenas ou milhares de pessoas, e para orgulhar 

mães, tias e avós, que escutavam pela primeira vez na rádio a voz do filho, sobrinho e 

neto. Mas, mais do que isso, foi tempo suficiente para confirmar a minha vocação para 

o trabalho em rádio. 

 Durante o meu intercâmbio na Espanha estudei Comunicação Audiovisual em 

uma instituição que dava pouca atenção na sua grade curricular ao rádio, ou mesmo ao 

jornalismo. Academicamente, não avancei muito nos meus estudos ou pesquisas na área 
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e acabei direcionando os meus estudos para o cinema, que era a área prioritária da 

faculdade espanhola. No entanto, foi durante esse período que surgiu a pergunta que 

motivou a criação do programa piloto de rádio que apresento com resultado deste 

Trabalho de Conclusão de Curso. Explico melhor nos próximos parágrafos. 

 Durante um ano morando na Espanha, fiz bons amigos portugueses. E pude 

constatar que havia algo de diferente entre eles e os amigos de outras nacionalidades – 

até mesmo os latinos, que compartilhavam comigo uma visão de mundo muito próxima. 

A língua nos unia de uma forma imediata. Será que eram os hábitos, a cultura herdada 

do processo de colonização? Provável que sim, a própria língua é uma dessas heranças. 

Mas a verdade é que aquele sentimento de proximidade era manifestado de forma 

automática, e aparentemente inexplicável, pelo simples fato de falarmos “igual”. A 

língua nos unia. 

 Com o tempo, fui descobrindo que estes amigos portugueses conheciam as 

nossas novelas, alguns filmes, poucos escritores, mas, sobretudo, a nossa música. Eles 

ouviam Carlinhos Brown, Marisa Monte, conheciam os Titãs, eram fãs de Marcelo D2 e 

suas mães escutavam Fafá de Belém. Só para citar os primeiros nomes que surgiram da 

nossa conversa. Depois de me deixarem entusiasmado com a enorme lista de músicos 

brasileiros que faziam parte do cotidiano deles, perguntaram, com o mesmo entusiasmo, 

o que eu conhecia da música portuguesa. Minha resposta foi o silêncio. 

 A partir desse silêncio, veio a pergunta que se tornou a questão preliminar deste 

trabalho. Por que conhecemos tão pouco da música portuguesa? E a minha pergunta, 

imediatamente, transformou-se em: Por que conhecemos tão pouco da música de países 

de língua portuguesa? Se a língua nos une tanto, por que sabemos muito mais do que é 

produzido nos Estados Unidos, Canadá ou na Inglaterra? Neste trabalho, não pretendo 

discutir estas razões. Mas é importante observar que, mesmo com a internet, que nos dá 

a possibilidade de chegar a qualquer artista do mundo – basta que ele tenha um site, um 

perfil do myspace ou uma página no facebook –, conhecemos muito pouco da produção 

musical de outros países lusófonos. Isso, claro, falando de maneira geral. 

 Voltei ao Brasil e a tal pergunta desapareceu e reapareceu diversas vezes. Na 

volta a Salvador, passei a trabalhar como estagiário no Teatro Vila Velha, onde mais 

tarde me tornei assessor de comunicação. Curiosamente, descobri que o Teatro Vila 

Velha integra uma rede de teatros lusófonos e realiza, anualmente, intercâmbio entre 

atores e diretores brasileiros, portugueses, guineenses, angolanos e cabo-verdianos. Foi 
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aí a primeira vez que escutei, com atenção, o termo “lusofonia”, e parei para pensar 

sobre ele. 

 No mesmo período em que cheguei ao teatro, surgiu o convite para gravar o 

programa piloto de rádio Mapa Musical da Bahia, fruto de uma parceria entre a Rádio 

Educadora e o projeto homônimo realizado pela Fundação Cultural do Estado da Bahia, 

que já vinha fazendo um trabalho de mapeamento e difusão da música independente 

produzida no estado. O piloto foi aprovado e, desde então, apresento o microprograma 

Mapa Musical da Bahia, veiculado ao longo da programação da Rádio Educadora. São 

programas curtos, que gravo em uma única vez por mês, mas que me permitem não 

estar totalmente distante do rádio – e ainda proporcionam aqueles comentários gostosos 

de ouvir, vindos quase sempre de um amigo que está meio distante: "Ouvi você no rádio 

hoje de manhã. Como você tá, rapaz?". 

 A partir de tudo isso, surgiu a ideia de realizar, como Trabalho de Conclusão de 

Curso, o programa piloto de rádio “Lusofônico”, que tem como objetivo central 

apresentar artistas e grupos musicais de diferentes países de língua portuguesa.  

 

2. Rádio e Música 
  

 A origem do rádio nos leva para 1873, quando foram realizados os primeiros 

estudos teóricos sobre eletricidade e magnetismo, por James Clerk Maxwell, e, dez anos 

depois, com a experiência feita por Heinrich Hertz que confirmou a teoria de Maxwell 

sobre a existência do fenômeno eletromagnético. No entanto, foi o italiano Guglielmo 

Marconi que, com a criação e comercialização do radiotelégrafo, que deu origem ao 

rádio como conhecemos hoje. 

 O rádio tornou-se, durante muito tempo, o meio de comunicação mais 

importante do mundo. A chegada da televisão mudou os hábitos da população mundial, 

mas, ao contrário do que muitos prenunciavam, o rádio seguiu firme, mantendo 

elevadas as suas taxas de crescimento e chegando a superar a televisão, em muitos 

países, em índices de audiência. Os mesmos questionamentos sobre a sobrevivência do 

rádio repetiram-se com a chegada da internet. O que tem que acontecido, no entanto, é 

uma convergência cada vez maior dos meios de comunicação, possibilitando que sejam 

exploradas de forma criativa as potencialidades de cada um.  
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Em lugar da evolução e subsequente substituição, uma nova forma 
coexiste e convive com a antiga para que a metamorfose possa 
acontecer. No campo da comunicação, as inovações não teriam sido 
possíveis se a cada nascimento de um meio resultasse na morte de um 
mais velho. [...] Por esse entendimento, [Roger] Findler acredita num 
processo de coexistência e convivência entre meios novos e tradicionais 
até que cada um possa encontrar a sua especificidade de linguagem e 
função no espaço social. No caso do rádio, a tendência é se apropriar de 
traços como a multidimensionalidade na forma de apresentação de 
conteúdo, interatividade ativa e participação colaborativa no 
desenvolvimento de conteúdos, compartilhamento de informação e 
comunicação horizontal livre de hierarquias. (BIANCO, 2012, p. 15) 

 
A pesquisadora Nelia del Bianco aponta outro fator interessante que é 

potencializado pelo surgimento das novas tecnologias: a ação de escutar rádio passa a 

acontecer simultaneamente a outras atividades, inclusive ao consumo de outras mídias, 

especialmente entre jovens. É cada vez mais comum que o público ouça o rádio, ou 

assista à televisão, ao mesmo tempo em que navega pela internet. Isso possibilita, por 

exemplo, a existência de comentários online sobre a programação, especialmente nas 

redes sociais. "Diante desses dados, o que se constata é que o futuro dos meios está na 

combinação entre eles, especialmente com a Internet e dispositivos móveis" (BIANCO, 

2012, p. 24). 

 Como foi demonstrado, a convergência dos meios de comunicação e a 

incorporação das novas tecnologias no dia-a-dia da população modificaram 

profundamente os hábitos de consumo do público. Criar um produto radiofônico nos 

dias de hoje, portanto, exige uma atenção especial a este novo momento. A presença da 

rádio, ou do programa, em diferentes canais de comunicação, sobretudo na internet; a 

interação com o ouvinte, por diversos meios, seja por e-mail, telefone, whatsapp; a 

disponibilização de podcasts na rede são apenas algumas das ações que podem ser 

consideradas fundamentais para que se tenha êxito num projeto radiofônico. Ao mesmo 

tempo disperso e conectado, o novo consumidor de rádio ainda apresenta-se como um 

desafio para as emissoras.  

  

2.1 Cardápio radiofônico 

 

 Classificar os programas de rádio não é uma tarefa fácil. Para fazê-lo, recorro ao 

autor José Ignacio López Vigil, professor e radialista cubano, que consolidou-se na 

profissão como diretor de importantes rádios na República Dominicana e atualmente é 

diretor executivo da Rede Latino-americana de Rádios para uma cultura de Paz 
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(RADIPAZ). Vigil defende a divisão de gêneros e formatos radiofônicos como a 

formulação de “um menu amplo e apetitoso, a gama mais variada de formas, para 

estimular a criatividade dos radialistas”. Pensar na classificação de gêneros como um 

cardápio ajuda a encará-la como uma ferramenta que deve ajudar, e não limitar, o 

trabalho dos profissionais de rádio. Aqui, a função não é compartimentar ou engessar os 

diferentes tipos de programação, mas mostrar o que existe e pode ser explorado na hora 

de fazer rádio. Deve-se ter em conta que cada gênero definido está sempre sujeito a 

mudanças e, inclusive, a misturar-se com outro, dando origem a novos formatos. Aqui, 

será considerada a classificação formulada por Vigil, explanada abaixo. 

 De acordo com o modo de produção de mensagens, pode-se classificar os 

programas de rádio em três grandes gêneros: dramático, jornalístico e musical. De 

acordo com a intenção do emissor, os programas seriam divididos em: informativo, 

educativo, de entretenimento, participativo, cultural, religioso, de mobilização social e 

publicitário. De acordo com a segmentação dos destinatários, pode-se falar em: infantil, 

juvenil, feminino, de terceira idade, sertanejo, urbano e sindical. (VIGIL, 2003, p. 118-

119). 

 O autor atenta ao fato de que nem tudo que se faz em rádio pode ser catalogado 

como formato radiofônico. Além disso, chama a atenção de que “os gêneros são 

intuídos”. Para Vigil, “cada formato radiofônico tem suas leis, suas normas aceitas pelo 

público depois de muitos anos de experiência” (2003, p. 121). Os diferentes formatos 

radiofônicos são construções feitas sempre em conjunto com a audiência, e são 

consolidados com o tempo. 

 

2.2 Música no Rádio 

 

 Não se pode pensar em rádio sem associá-lo, imediatamente, a música. No início 

executadas ao vivo, porque sequer existiam discos quando o rádio surgiu, as canções 

eram (e são) partes importantíssimas da programação radiofônica, e ainda o principal 

motivo pelo qual a maioria das pessoas liga o rádio. Mesmo em programas noticiosos, 

ou em spots publicitários, em que a informação é o ponto central, as músicas sempre 

estão presentes e podem servir também de recurso narrativo. As músicas de fundo, ou 

BGs, num noticiário em rádio, ajudam a tornar a audição mais agradável, e dão ritmo ao 

jornalista-locutor. As vinhetas usam a música como forma de identificar a entrada de 

um novo quadro ou programa. Sem contar que uma música, ou uma série de músicas, 
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entre um programa e outro, ajudam o ouvinte a relaxar e ficar mais aberto ao que virá 

em seguida. Vigil chama atenção para o fato de que, antes do surgimento do rádio, 

música era artigo de luxo.  

Foi o rádio que disseminou a música por todos os cantos do planeta, 
clássica e popular, levou pianos e violinos para a rua, que capturou a 
inacessível Euterpe e colocou-a ao alcance de todos os ouvidos e 
durante todo o tempo que quisessem. O rádio converteu-se rapidamente 
na trilha sonora de nossas vidas. (2003, p. 328).  

Por muito tempo, e ainda hoje, o rádio influencia diretamente no consumo de 

música por parte da população. Artistas e gravadoras apostam no rádio o lançamento de 

novos álbuns e podem testar, através dele, a recepção do público. Não é à toa que, por 

muito tempo – e alguns defendem que até hoje – o ambiente profissional do rádio era 

constantemente assediado pelas gravadoras, que ofereciam dinheiro para que as suas 

músicas tocassem repetidamente. O famoso “jabar”. 

 

2.3 Gênero Musical 

 

 O gênero musical, como o nome já diz, é aquele que aposta na música como o 

centro da sua programação. Estes programas dedicam boa parte de seu tempo à 

execução de faixas sonoras na íntegra. O que é abordado nos espaços entre as músicas é 

o que varia e dá origem aos subgêneros dos programas musicais, entre eles programas 

musicais de um único gênero, programas que elencam os mais tocados ou mais pedidos, 

que contam as histórias das canções, entre outros. Aqui, damos atenção ao subgênero 

“O convidado especial”, segundo classificação de Vigil, pois é um dos formatos que 

dialoga com o programa piloto realizado neste trabalho. 

 Segundo Vigil, “o formato consiste em dedicar meia hora, ou talvez uma, a um 

único intérprete” (2003, p. 117). Ainda segundo o autor, o programa pode receber o 

convidado em estúdio, alternando a execução das músicas com um bate-papo; combinar 

as canções com fragmentos de uma entrevista gravada; ou, simplesmente, executar as 

faixas e incorporar, entre uma e outra, dados sobre a vida e a carreira artística do 

convidado ausente. Vigil atenta ao fato de que este tipo de programa “pode ser uma 

magnífica plataforma para projetar cantores da região ou outros menos conhecidos da 

audiência”. 
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 Em Salvador, um bom exemplo de programa do subgênero é o “Especial das 

Seis”, produzido e veiculado pela Educadora FM, rádio pública do estado da Bahia. O 

programa dedica-se a apresentar trabalhos de diversos artistas do Brasil e do mundo e é 

normalmente focado em um lançamento ou data comemorativa. O Especial das Seis já 

experimentou diversos formatos e atualmente é apresentado pelos próprios artistas 

convidados – ou, no caso de artistas de difícil acesso ou que já estão mortos, por 

pesquisadores, parceiros ou familiares – perdendo a figura do apresentador. No 

programa, os trechos da entrevista, editados, são intercalados com faixas do artista. 

 Outro gênero musical (este não classificado por Vigil) que também orienta a 

produção do meu programa piloto é aquele dedicado à música feita em um território 

específico. Não se trata de um programa de um único gênero, mas de diversos gêneros 

comuns a uma mesma localidade, que pode ser um estado, um país, uma região ou um 

continente. Em Salvador, na mesma Rádio Educadora, temos alguns exemplos. O 

programa “Latitudes Latinas”, que se dedica à música feita nos países 

hispanoamericanos; o “Mais Caribe”, que apresenta canções caribenhas; e o “Rádio 

África”, que apresenta músicas de diversos artistas do continente africano. 

 O programa piloto Lusofônico, resultado deste Trabalho de Conclusão de Curso, 

enquadra-se nos dois subgêneros musicais abordados acima. Trata-se de um programa 

do subgênero “o convidado especial”, pois cada edição do programa gira em torno de 

apenas um artista ou grupo – todo o roteiro é construído a partir da figura escolhida para 

ser apresentada ao público. No entanto, há algo maior que orienta a construção do 

programa e que lhe dá identidade: o fato de ser um programa de música de países 

lusófonos. Será sempre apresentado um artista, mas não qualquer artista. O Lusofônico 

se debruça sobre a produção musical feita em países que têm o português como língua 

oficial. Portanto, trata-se também de um programa focado em um território específico – 

não no sentido físico, mas no sentido linguístico ou cultural, como é também o caso do 

território latino. O programa Lusofônico tem como base a música feita em território 

lusófono, em países que tenham em comum a língua portuguesa como idioma oficial: 

Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, 

São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.  

 

3. Lusofonia 
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O termo “lusofonia” é objeto de estudo de diversos pesquisadores e não existe 

unanimidade com relação ao seu significado. Alguns questionam o seu uso, por sua raiz 

na palavra “luso” ou “lusitano”, relativo a “português” ou à província romana da 

Lusitânia, região da península ibérica que deu origem a Portugal, afirmando que o 

termo, por sua etimologia, reforçaria a ideia de superioridade da antiga metrópole, 

desvalorizando os demais povos que falam português. Outros autores defendem que, 

com o tempo, a palavra ganhou novo significado, como Fernando Cristóvão, que afirma 

que: 
porque a etimologia não é tudo, o uso semântico da palavra [lusofonia] 
deu nome aos laços existentes, uns fortes, outros débeis, entre a antiga 
Metrópole e os novos países independentes e regiões, que falam ou 
falaram a língua comum, exprimindo tradições e valores que também 
foram comuns durante séculos (apud MACIEL, 2010, p. 86). 
 

 Neste trabalho, não se pretende discutir o conceito de lusofonia. Aqui, será 

adotada a definição de lusofonia como “conjunto político-cultural dos falantes de 

português”, do Dicionário Priberam de Língua Portuguesa, assim como o termo 

lusófono como “que ou quem fala português” ou “que tem o português como língua 

oficial ou dominante (ex.: país lusófono)”, de acordo com o mesmo dicionário.  

 O que pretende-se abordar, aqui, é como a lusofonia pode configurar-se como 

um elemento de identificação. Em que medida o compartilhamento de um mesmo 

idioma, neste caso específico, o português, pode representar uma aproximação 

sociocultural entre indivíduos de países distintos. Afinal, é a partir do pensamento de 

que a lusofonia é um fator de aproximação e identificação entre culturas, e com o 

objetivo de, a partir disso, estimular uma maior aproximação entre público e artistas 

lusófonos, que surge a ideia de produzir o programa piloto de rádio Lusofônico. 

 Para avançar na discussão sobre identificação, é importante conceituar  

“identidade”. Aqui, consideramos a identidade como uma construção sociológica, a 

partir da interação do sujeito com a sociedade. Nesta interação, entram em jogo os 

valores, sentidos e símbolos, ou seja, a cultura. Essa visão é aperfeiçoada a partir da 

análise da identidade do ponto de vista do sujeito pós-moderno, que o compreende 

como algo fragmentado, composto de várias identidades, que podem revelar-se, 

inclusive, contraditórias ou não-resolvidas (HALL, 2006). 

 
O próprio processo de identificação, através do qual nos projetamos 
em nossas identidades culturais, tornou-se mais provisório, variável e 
problemático. Esse processo produz o sujeito pós-moderno, 
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conceptualizado como não tendo uma identidade fixa, essencial ou 
permanente. A identidade torna-se uma "celebração móvel": formada 
transformada continuamente em relação às formas pelas quais somos 
representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam 
(HALL, 2006, p. 14). 

 

 A linguista brasileira Maria Helena de Moura Neves afirma que “não se pode 

avaliar lusofonia, simplesmente, como um conjunto de espaços geográficos em que os 

usuários da língua se comunicam” (2008, p. 174). Para a autora, a lusofonia é “uma 

afirmação de identidade que faz abstração da geografia dos povos para investir naquele 

‘espaço simbólico e político’ de que fala Fiorin” (FIORIN, 2010, p. 174), citando o 

linguista brasileiro José Luiz Fiorin.  

O termo ‘Portuguès’, que cobre variedades socioletais, dialetais, 
nacionais que convivem em Portugal e no Brasil, deve ser entendido 
como importante instrumento de coesão entre povos e como afirmação 
política e econômica num contexto envolvente transnacional 
(MATEUS apud NEVES, 2008, p. 175). 

A língua portuguesa, ou a lusofonia, para Neves, é um “espaço de pensamento, 

de ação e criação, um espaço de identificação, para além e por cima das especificidades 

culturais, que não perde a identidade ao abranger falantes americanos, europeus, 

africanos e asiáticos” (2008, p. 175). No entanto, é importante estar atento ao fato de 

que o processo de identificação não pode ser visto como algo automático. “Uma vez que 

a identidade muda de acordo com a forma como o sujeito é interpelado ou representado, 

a identificação não é automática, mas pode ser ganhada ou perdida. Ela tornou-se 

politizada” (HALL, 2003, p. 21). 

Neste mesmo pensamento, a linguista portuguesa Maria Helena Mira Mateus 

chama a atenção para os aspectos individual e contextual do processo de identificação a 

partir do compartilhamento de um mesmo idioma. 

 

Se a concretização da língua se faz através da produção linguística 
individual, utilizada de acordo com o dialecto, o sociolecto e o próprio 
registo do indivíduo, também a identificação cultural é a realização, 
para cada pessoa, de uma determinada cultura abstractamente 
considerada. Assim, essa identificação cultural de que no início falei 
está intimamente ligada aos hábitos, crenças, actividades artísticas, 
relações parentais e sociais do meio restrito em que o indivíduo está 
inserido. Não pode, portanto, entender-se que a identificação cultural 
tenha, como referentes, as formas variantes que assumem esses 
aspectos culturais em todo o espaço onde se falam as diferentes 
variedades de uma mesma língua.  
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Em resumo, a língua materna de cada indivíduo contribui 
poderosamente para se reconhecer a si próprio e para ser reconhecido 
pelo outro. É na realidade um factor de identificação cultural, mas no 
uso, e pelo uso, que dela faz o indivíduo no contexto em que está 
inserido e não apenas por pertencer a uma das várias comunidades que 
a utilizam a mesma língua (MATEUS, 2006, p. 19-20). 

 

 A língua, portanto, não pode ser enxergada como um fator automático de 

identificação cultural. O fato de um indivíduo viver em um território lusófono não 

garante a existência de um reconhecimento entre ele e alguém de um outro lugar que 

fale português. No entanto, considerar que a existência da identificação cultural a partir 

de uma língua comum depende do uso desta língua por parte do indivíduo, e do 

contexto em que ele está inserido, nos permite pensar que tal identificação pode ser 

construída, ou fomentada, a partir de iniciativas que promovam intercâmbio entre povos 

que compartilham o mesmo idioma.  

 Nesse contexto, a criação de um programa de rádio que promova a difusão da 

produção musical de artistas lusófonos pode ser vista como uma ação que, mesmo que 

em escala micro, busca contribuir para um maior contato e, consequentemente, maior 

identificação cultural entre os povos que falam português.  

 Pode-se destacar, entre iniciativas do tipo já consolidadas, no âmbito das artes 

cênicas, a Cena Lusófona – Associação Portuguesa para o Intercâmbio Teatral, “criada 

em 1995 com o objectivo de dinamizar a comunicação teatral entre os países de língua 

oficial portuguesa” 1, que reúne grupos e espaços culturais de Portugal, Brasil, Cabo 

Verde, Angola e São Tomé e Príncipe (no Brasil, o teatro associado é o Teatro Vila 

Velha). No âmbito acadêmico, destaca-se o Congresso Luso-Afro-Brasileiro 

(CONLAB), realizado anualmente, desde 1990, como meio de “institucionalização de 

parcerias no domínio da pesquisa em ciências sociais e humanas nos países de língua 

portuguesa” 2; além da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-

Brasileira (Unilab), criada em 2010 em Redenção, Ceará, e instituída como universidade 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Definição encontrada no site da Cena Lusófona 
http://www.cenalusofona.pt/paginas/01apresentacao.html 
	  
2 Definição encontrada no site do Conlab 2015 
http://www.conlab2015.com/pt/conteudo/congresso/mensagem-de-boas-vindas/mensagem-de-boas-
vindas.html 
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pública federal. 

Em julho de 1996, foi criada a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa - 

CPLP, “foro multilateral privilegiado para o aprofundamento da amizade mútua e da 

cooperação entre os seus membros” 3. A CPLP goza de personalidade jurídica, é dotada 

de autonomia financeira e tem como objetivos gerais:  

A concertação político-diplomática entre seus estados membros, 
nomeadamente para o reforço da sua presença no cenário internacional; 
A cooperação em todos os domínios, inclusive os da educação, saúde, 
ciência e tecnologia, defesa, agricultura, administração pública, 
comunicações, justiça, segurança pública, cultura, desporto e 
comunicação social; A materialização de projectos de promoção e 
difusão da língua portuguesa (CPLP). 

 

 A CPLP é uma organização supranacional composta por uma extensa lista de 

órgãos e encontros periódicos, entre eles a Conferência de Chefes de Estado e do 

Governo; o Conselho de Ministros;  o Comitê de Concertação Permanente;  o 

Secretariado Executivo; o Instituto Internacional de Língua Portuguesa; e a Assembleia 

Parlamentar.  

 No terreno da Comunicação e Cultura, acontece periodicamente a Reunião 

Técnica dos Pontos Focais da Cultura da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, 

que elabora ações para promover e difundir a cultura lusófona, como o DocTV CPLP – 

Programa de Fomento à Produção e à Teledifusão do Documentário da Comunidade dos 

Países de Língua Portuguesa. O DocTV permitiu a realização de série de nove 

documentários, exibidos em televisões públicas dos nove países da CPLP (Angola, 

Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé 

e Príncipe e Timor-Leste), além de Macau. No Brasil, o projeto foi realizado pelo 

Ministério da Cultura em parceira com a TV Brasil, a TV Cultura e o Instituto de 

Radiodifusão Educativa da Bahia - IRDEB. Está prevista uma nova edição para 2015. 

 Vale ressaltar que existe um princípio básico que orienta todas as iniciativas de 

integração citadas acima: a igualdade entre os países. Tal princípio é indispensável para 

que as ações possam contribuir, de fato, para uma maior integração e identificação entre 

as comunidades lusófonas. O programa Lusofônico é também construído com este 

pensamento.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Definição encontrada no site da CPLP http://www.cplp.org/id-46.aspx 
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Para que a lusofonia seja um espaço simbólico significativo para seus 
habitantes, para que seus membros tenham uma identidade lusófona, é 
preciso, no que diz respeito à língua, que seja um espaço em que todas 
as variedades linguísticas sejam, respeitosamente, tratadas em pé de 
igualdade. É necessário que não haja a autoridade “paterna” dos 
padrões lusitanos. Evidentemente, a lusofonia tem origem em Portugal 
e isso é preciso reconhecer. No entanto, o que se espera da construção 
do espaço enunciativo lusófono é a comunidade dos iguais, que têm a 
mesma origem. (FIORIN, 2010, p.65) 

 

4. Por que fazer o programa 
 

 Sempre vislumbrei o meu Trabalho de Conclusão de Curso como algo que 

pudesse gerar frutos, que não fosse apenas um cumprimento de protocolo. Antes de ter a 

ideia de fazer um programa de rádio sobre música lusófona, ou antes mesmo de pensar 

em fazer um programa de rádio, pensava em algo que pudesse me dar alguma 

perspectiva profissional após a faculdade. O programa Lusofônico, portanto, foi 

escolhido como uma tentativa inicial de abrir perspectivas dentro do mercado do rádio 

na Bahia. Ao mesmo tempo, o formato do programa permite a sua veiculação em 

diferentes rádios do país e também em rádios de outros países lusófonos. Após a 

graduação, a busca será de como vender o piloto para estes veículos, começando por 

Salvador.  

 O programa de rádio Lusofônico é também o início de um projeto maior, nas 

áreas de Comunicação e Cultura, que extrapola os objetivos deste Trabalho de 

Conclusão de Curso. A intenção é que o Lusofônico, futuramente, seja também um site 

de cultura lusófona, que funcione como repositório de músicas, vídeos, notícias e 

informações sobre a produção cultural de países de língua portuguesa. Outra meta é a 

criação, produção e realização de um festival de cultura lusófona em Salvador. Para tais 

ações, naturalmente, será desenvolvido um amplo trabalho, que envolverá estudo de 

viabilidade, orçamento, elaboração de projeto, captação de recursos e, por fim, 

execução. 

 Para além das motivações profissionais, a realização deste programa tem como 

principal preocupação a divulgação e difusão da produção musical de países lusófonos. 

A ideia de realizá-lo surge da constatação de que a população brasileira, de modo geral, 

conhece muito pouco da música feita nos demais países onde se fala português. A 
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criação do programa piloto de rádio Lusofônico, e sua possível sobrevida em rádio, 

justifica-se por proporcionar uma ampliação do repertório musical de parte da 

população baiana, podendo esta meta ser expandida ao público dos demais estados e de 

outros países, na medida em que o programa será hospedado em canal na internet 

(www.lusofonico.com) e, futuramente, após pequenos ajustes de linguagem, será 

negociada a sua inserção em rádios de outros países lusófonos. 

 Através de sua veiculação em rádio local, e também via internet, o Lusofônico 

busca estimular a identificação dos ouvintes com as populações e culturas de outros 

países de língua portuguesa, possibilitando uma maior integração entre a comunidade 

lusófona. Além disso, o programa é também uma ferramenta de divulgação do trabalho 

de novos artistas, ou até mesmo de artistas consolidados em seus países de origem, mas 

pouco conhecidos internacionalmente.  

 

5. Produção 
	  

 Para este trabalho, escolhi produzir três edições do programa, cada uma delas 

dedicada à apresentação de um artista lusófono, sendo cada artista de um país diferente. 

Ao longo do programa, são veiculadas falas do apresentador sobre o artista escolhido, 

trechos de entrevista gravada previamente com o próprio artista, além, obviamente, das 

músicas. Inicialmente, a ideia é que nos pilotos fossem apresentados artistas de 

Portugal, Angola e Moçambique, por serem os países lusófonos com as maiores 

populações, excluindo o Brasil, pelo fato de que, nesta primeira etapa de trabalho, o 

público-alvo do programa é brasileiro. A ideia era que o programa abordasse a música 

lusófona em sua diversidade, através de diferentes ritmos, influências e gerações de 

artistas. 

 O primeiro passo foi a descoberta de que artistas seriam apresentados. Para isso, 

recorri à rede de amigos do facebook e pedi a indicação de pessoas que já viveram em 

algum desses três países. Escolhi fazer a pesquisa dessa forma, em vez de recorrer 

imediatamente aos mecanismos de busca como o Google, para torná-la mais pessoal e 

poder alcançar também artistas que não fossem tão conhecidos. Consegui alguns nomes, 

comecei a escutar os discos através da internet, pesquisei sobre a trajetória de cada um e 

iniciei o contato com os artistas. 
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Vale ressaltar que, ao longo da pesquisa, constatei que a maior parte dos artistas 

de países lusófonos africanos  compunha e cantava nos idiomas tradicionais das 

respectivas regiões. Sabe-se que o português, apesar de ser a língua oficial, não é a 

única língua falada nestes países. É comum que as pessoas comuniquem-se em idiomas 

como o umbundu, kimbundu e kikongo, em Angola, o suaíli, maconde, macua e chope, 

em  Moçambique, ou nas diferentes formas do criolo caboverdiano – apenas para citar 

algumas de centenas de línguas. Naturalmente, o mais comum é a coexistência do 

português e demais idiomas, sobretudo nas grandes cidades, e muitas vezes as duas 

línguas misturam-se, inclusive, nas composições.   

 Decidi considerar todos esses idiomas e assumir o projeto como um programa de 

músicas feitas em países de língua portuguesa, e não necessariamente de músicas 

cantadas em português. Justifico a minha decisão no fato de que a ideia de comunidade 

lusófona, e a identificação cultural existente entre as nações que falam português, 

extrapolam o território meramente linguístico. Ao contrário: a ideia de identidade como 

construção social, a partir da cultura, é um estímulo para que estes artistas passem a 

integrar o Lusofônico, programa que se propõe a ser um canal de comunicação que 

fortaleça a identificação cultural entre membros da comunidade lusófona.  

 Os dois primeiros artistas escolhidos foram Nastio Mosquito, poeta, artista 

visual e músico angolano, indicado pela jornalista Maira Cristina, e Marcia, cantora e 

compositora portuguesa que acabei encontrando depois de uma vasta pesquisa na 

internet sobre artistas da chamada “nova música portuguesa”. Nastio me chamou a 

atenção imediatamente pelo caráter político de sua música, feita com muita ironia, que 

discute identidade angolana, capitalismo e estereótipos sobre a África no ocidente. Já a 

escolha de Marcia foi feita por seu trabalho ser muito distante da música tradicional 

portuguesa, como o fado, e reunir sonoridades e influências diversas, como bossa nova, 

rock e a música indie. Inicialmente, não consegui indicação de artistas moçambicanos e, 

pesquisando na internet, acabei encontrando a experiente cantora caboverdiana Nancy 

Vieira, que chamou a minha atenção pela voz e por recentemente ter gravado um disco 

em que, pela primeira vez, canta todo em português, e que conta com parcerias como a 

com o músico Chico César. 

 O contato com os artistas foi feito, inicialmente, através do facebook, com um 

breve texto de apresentação do programa. Marcia respondeu depois de alguns dias, 

mostrando-se disponível para participar, e agendamos a entrevista para ser realizada via 

skype. Nastio Mosquito chegou a responder positivamente, mas, depois que perguntei a 
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disponibilidade para entrevista, não retornou mais o contato. Nancy Vieira não retornou 

o contato por facebook, nem seus assessores responderam à solicitação de entrevista 

enviada por e-mail. 

 Por conta de algumas remarcações com a cantora Marcia e pelo fato de não ter 

obtido retorno dos demais artistas, passei a estabelecer contato com outros músicos. Por 

estar me aproximando do prazo de entrega do trabalho, passei também a cogitar mudar 

o formato do programa e fazê-lo sem os trechos de entrevistas. O programa perderia 

conteúdo, mas manteria a identidade e o objetivo de apresentar novos artistas, não 

inviabilizando a sua execução. Cheguei a escrever os três roteiros, neste formato, e a 

gravar os programas. Em discussão com Dudu Assunção, estudante da Facom que me 

acompanhou e auxiliou durante todo o processo de gravação e edição, consideramos 

importante que aquelas vozes estivessem também dentro do programa e, então, resolvi 

insistir na entrevista com Marcia e na busca de novos artistas.  

 Consegui marcar um novo horário com Marcia e, em seguida, tentei contato com 

Bilan, músico caboverdiano que encontrei em artigo no site Afreaka, sendo citado como 

um dos dez artistas africanos mais interessantes do momento. O retorno de Bilan foi 

imediato e também marcamos para realizar a entrevista. 

 Fiz a entrevista com Bilan através do skype. Foi uma conversa muito tranquila, e 

muito interessante, sobre o seu trabalho, sobre música caboverdiana e sobre as 

influências que ele tem do Brasil. A entrevista com Marcia aconteceu também via 

skype. A artista foi muito receptiva, mas, por estar com uma agenda muito apertada, 

tivemos pouco tempo para a conversa, o que limitou o número de perguntas e respostas. 

A qualidade de áudio das entrevistas via skype superou as minhas expectativas, e as 

sonoras puderam ser utilizadas tranquilamente, sem comprometer a qualidade do 

programa. 

 Para o terceiro programa, tentei contato com outros diversos artistas, entre eles a 

angolana Aline Frazão – que se mostrou receptiva, mas não poderia me atender a tempo 

– e o angolano Paulo Flores, que não retornou à tempo. Conversando com um amigo, já 

muito preocupado por conta do tempo – estava a uma semana da data de entrega do 

TCC –, recebi a sugestão de procurar o CEAO – Centro de Estudos Afro-Orientais da 

UFBA. “Como não pensei nisso antes?”, foi logo que disse. No mesmo dia, fui ao 

CEAO e lá consegui, através de um professor, o contato de um outro professor, que me 

passou o celular de um pesquisador de Moçambique que estava vindo a Salvador em 

para ministrar, em dezembro, um curso sobre música moçambicana – todos muito gentis 
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e empenhados em ajudar. A partir deste pesquisador, cheguei ao músico Cheny Wa 

Gune, um dos nomes mais importantes da música moçambicana contemporânea, 

tocador de Timbila, instrumento tradicional do país, e um dos fundadores da Orquestra 

Timbila Muzimba. Falei com Cheny por celular e marquei a entrevista para o dia 

seguinte – data em que editaria os demais programas. 

 A entrevista com Cheny Wa Gune foi enriquecedora, mas repleta de problemas 

técnicos. A ligação caiu cinco vezes, ao longo da entrevista, e o áudio perdeu qualidade 

em diversos momentos da conversa, provavelmente por conta da conexão via internet. 

Para completar, uma criança gritava e chorava ao fundo e, mais tarde, começou a cair 

uma forte chuva que batia no telhado e deixava a entrevista ainda mais ruidosa. Tentei 

contornar tudo isso durante a edição, mas alguns problemas persistiram. 

 O processo de edição demorou dois dias. Depois de escrever os roteiros, 

escolher as músicas e separar os trechos das entrevistas eu gostaria que entrassem no 

programa, contei com o apoio de Dudu Assunção para editar o programa. Ele conseguiu 

cortar os longos trechos de sonora, o que por apego não consegui fazer, e dar ao 

programa a cara e o ritmo que eu gostaria. Algumas falhas de locução, que poderiam ser 

melhoradas, não puderam ser corrigidas devido ao curto tempo entre a edição - quando 

percebemos os problemas - e a entrega do trabalho. Para a construção da vinheta, 

utilizamos a palavra "lusofônico"  falada por pessoas de diferentes países, brincando 

com os diferentes sotaques.  

 Paralelamente à produção do piloto para rádio, foi criado um website para 

hospedar os programas e servir como um canal de divulgação e contato com o público. 

Foi utilizada a plataforma paga Virb, que permite a criação de sites com interface 

simples e eficiente. Além disso, foi comprado um domínio (www.lusofonico.com), para 

tornar o acesso e a divulgação mais fáceis e eficazes, além de manter reservado o nome 

do programa e assegurar que o domínio não será utilizado por mais ninguém. O site 

criado permite o fácil acesso a partir de dispositivos móveis, possibilitando que o 

programa seja escutado em situações e locais diversos. Essa foi uma das preocupações 

centrais da execução do programa, pois, como foi discutido ao longo deste memorial, a 

partir da popularização da internet o consumo de produtos radiofônicos tornou-se cada 

vez mais disperso - e esta realidade tem sido potencializada com o uso de dispositivos 

móveis.  

 A criação da marca do programa Lusofônico foi feita a partir de uma vasta 

pesquisa de tipografias na internet. Foram acrescentados três traços curvos, ao lado 
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direito do nome "Lusofônico", que sugerem a ideia de ondas sonoras e dão certo 

movimento à marca. As cores verde, vermelha e amarela foram escolhidas por serem as 

predominantes nas bandeiras dos países lusófonos. A marca tem formato simples e 

apenas quatro cores, o que permite a sua aplicação, de maneira fácil, em diferentes 

locais. 
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APÊNDICE A  - Marca do programa 
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APÊNDICE B  - Website 
 
 

 
 

Site convencional (www.lusofonico.com) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Site móvel (versão para smartphones e tablets) 
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APÊNDICE C  - Roteiro do programa nº 1 
 
 

ROTEIRO PROGRAMA PILOTO LUSOFÔNICO #1 
APRESENTANDO BILAN (CABO VERDE) 

 

Vinheta de Abertura  

Entra BG 

OLÁ!!! BEM VINDO AO LUSOFÔNICO, PROGRAMA QUE APRESENTA O 

QUE HÁ DE BOM NA MÚSICA DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA.  

 

EU SOU EDUARDO COUTINHO E, ATRAVÉS DO LUSOFÔNICO, VOCÊ 

FICA CONECTADO COM O QUE É PRODUZIDO EM ANGOLA, 

MOÇAMBIQUE, PORTUGAL, CABO VERDE, GUINÉ BISSAU, GUINÉ 

EQUATORIAL, SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE, TIMOR LESTE E TAMBÉM NO 

BRASIL.  

 

SÃO NOVE OS PAÍSES QUE TÊM O PORTUGUÊS COMO LÍNGUA OFICIAL. 

ISSO SEM CONTAR AS OUTRAS REGIÕES ONDE O IDIOMA TAMBÉM 

ESTÁ PRESENTE, COMO NA ÍNDIA E NA MALÁSIA. NO TOTAL, SOMOS 

244 MILHÕES DE FALANTES DA LÍNGUA PORTUGUESA.  

 

Sobe e desce som (música de Bilan) 

 

HOJE APRESENTAMOS O CANTOR E COMPOSITOR BILAN, DE CABO 

VERDE, UM DOS MÚSICOS QUE TEM CHAMADO A ATENÇÃO DO 

PÚBLICO E DA CRÍTICA INTERNACIONAL E TEM SIDO APONTADO COMO 

"A NOVA VOZ DA MÚSICA CABOVERDIANA". BILAN NASCEU NA ILHA DE 

SÃO VICENTE, E A RELAÇÃO COM A MÚSICA COMEÇOU DESDE MUITO 

CEDO. 

 

Entra Sonora 1 - Primeiro contato com a música 
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COMO A MAIOR PARTE DOS MÚSICOS DE CABO VERDE, BILAN CANTA 

EM CRIOLO, LÍNGUA QUE SURGIU DA MISTURA ENTRE O PORTUGUÊS E 

IDIOMAS AFRICANOS, E É CONSIDERADA A LÍNGUA MÃE DOS 

CABOVERDIANOS. 

 

Entra Sonora 2 - Porque canta em Crioulo  

Entra " Arrependimento"   

 

VOCÊ OUVIU "ARREPENDIMENTO", FAIXA DO EP "AR ÁGUA", LANÇADO 

EM 2005 PELO MÚSICO BÍLAN. NO DISCO, UM POUCO DO QUE SENTIA 

BÍLAN 5 ANOS DEPOIS DE DEIXAR CABO VERDE PARA VIVER EM 

PORTUGAL, ONDE PERMANECE ATÉ HOJE. 

 

Entra Sonora 3 - EP Ar Água  

Entram "Água Quente" e "Selva"  

 

AQUI NO PROGRAMA LUSOFÔNICO VOCÊ OUVIU "SELVA", E ANTES, 

"ÁGUA QUENTE", MÚSICAS DE BÍLAN, ARTISTA CABOVERDIANO QUE 

APRESENTAMOS HOJE. 

 

EM 2011 BÍLAN GRAVOU O DISCO "SUR LA NIGER". O ÁLBUM MARCOU A 

PARCERIA UM DOS NOMES MAIS IMPORTANTES DA MÚSICA DE MALI, 

MADOU SIDIKI DIABATÉ. 

 

Entra Sonora 4 - Disco Sur La Niger  

Entra "Navegante" 

 

AQUI NO LUSOFÔNICO VOCÊ OUVIU NAVEGANTE, MÚSICA DO 

CABOVERDIANO BILAN EM PARCEIRA COM O MALINENSE MADOU SIDIKI 

DIABATÉ 

 

AGORA, BILAN FALA DE SUAS INFLUÊNCIAS MUSICAIS E  DO CONTATO 

COM A MUSICA BRASILEIRA 

 



	  

	  

28 

Entra Sonora 5 - Influências musicais 

 

O PRÓXIMO DISCO DE BÍLAN ESTÁ PREVISTO PARA 2015 E SE 

CHAMARÁ "ILHA"  

 

Entra Sonora 6 - Disco Ilha 

Entra "Emigrante"  

 

VOCÊ ACABOU DE OUVIR, EM PRIMEIRA MÃO, "EMIGRANTE", FAIXA DO 

DISCO "ILHA", QUE DEVE SER LANÇADO EM 2015. 

 

HOJE, AQUI NO PROGRAMA LUSOFÔNICO, CONHECEMOS UM POUCO 

DO TRABALHO DO CANTOR E COMPOSITOR BÍLAN, UM DOS NOMES DA 

NOVA MÚSICA CABOVERDIANA. VOCÊ PODE OUVIR ESTE E OUTROS 

PROGRAMAS NO SITE LUSOFONICO.COM. 

 

Entra BG 

 

O LUSOFÔNICO FOI CRIADO PARA DIFUNDIR A MÚSICA FEITA NOS 

NOVE PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA. A CADA EDIÇÃO, 

APRESENTAMOS UM ARTISTA DE ANGOLA, PORTUGAL, CABO VERDE, 

MOÇAMBIQUE, GUINÉ BISSAU, SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE, TIMOR LESTE OU 

BRASIL. SOM DE TODO TIPO E PRA TODO GOSTO. E VOCÊ, É CLARO, 

NÃO PODE PERDER. 

 

Vinheta de encerramento 
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APÊNDICE D  - Roteiro do programa nº 2 
 

ROTEIRO PROGRAMA PILOTO LUSOFÔNICO #2 
APRESENTANDO MARCIA (PORTUGAL) 

 

Vinheta de Abertura - Programa Lusofônico 

Entra BG 

NO AR MAIS UMA EDIÇÃO DO LUSOFÔNICO, PROGRAMA QUE 

APRESENTA O QUE HÁ DE BOM NA MÚSICA DOS PAÍSES DE LÍNGUA 

PORTUGUESA.  

 

EU SOU EDUARDO COUTINHO E, ATRAVÉS DO LUSOFÔNICO, VOCÊ 

FICA CONECTADO COM O QUE É PRODUZIDO EM ANGOLA, PORTUGAL, 

CABO VERDE, MOÇAMBIQUE,  GUINÉ BISSAU, GUINÉ EQUATORIAL, SÃO 

TOMÉ E PRÍNCIPE, TIMOR LESTE E TAMBÉM NO BRASIL.  

 

Sobe som - música de Marcia 

 

HOJE, APRESENTAMOS A CANTORA E COMPOSITORA MARCIA, UMA 

DOS NOMES DA NOVA CENA PORTUGUESA.  

 

A VOZ LEVE REPRESENTA BEM A PERSONALIDADE DE MARCIA. MUITO 

TRANQUILA E SIMPÁTICA, MARCIA CONVERSOU COM O LUSOFÔNICO 

SOBRE O TRABALHO, INFLUÊNCIAS E O PRIMEIRO CONTATO COM A 

MÚSICA. 

 

Sonora 1 - Primeiros acordes 

Entram "Cabra-Cega" e " Segredo"   

 

VOCÊ OUVIU " CABRA-CEGA" E " SEGREDO", MÚSICAS DO DISCO "DÁ", 

LANÇADO EM 2010.  
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MARCIA ESTUDOU PINTURA NA FACULDADE DE BELAS ARTES, EM 

LISBOA, E HOJE CONCILIA OS TRABALHOS COMO ARTISTA VISUAL E 

COMO CANTORA. 

 

Entra Sonora 2 - Pintura e Música 

Entra "A Pele que há em mim"  

 

VOCÊ OUVIU " A PELE QUE HÁ EM MIM", PARCERIA DE MARCIA COM O 

MÚSICO PORTUGUÊS JP SIMÕES, PRESENTE NO DISCO "DÁ". ALIÁS, FOI 

ESTE ÁLBUM QUE DEU A MARCIA O RECONHECIMENTO NECESSÁRIO 

PARA EXTRAPOLAR AS FRONTEIRAS DE PORTUGAL.  

 

A MÚSICA DE MARCIA É BEM DISTANTE DA MÚSICA TRADICIONAL 

PORTUGUESA, POR EXEMPLO DO FADO. ELA DEFINE SEU ESTILO 

COMO "POP, ROCK, INDIE E FOLK"  E REÚNE INFLUÊNCIAS DE MUITOS 

GÊNEROS MUSICAIS E DE MUITOS ARTISTAS.  

 

Sonora 3 - Influências  

Entram "Hora Incerta" e "Menina"  

 

AQUI NO LUSOFÔNICO VOCÊ OUVIU "MENINA" CANTADA POR MARCIA 

AO LADO DO MÚSICO PORTUGUÊS SAMUEL ÚRIA. ANTES, TEVE "HORA 

INCERTA" 

 

AS MÚSICAS ESTÃO NO DISCO "CASULO", SEU MAIS RECENTE 

TRABALHO, LANÇADO EM 2013. NO MEIO DA PRODUÇÃO DO ÁLBUM, 

MARCIA FICOU GRÁVIDA PELA PRIMEIRA VEZ. ELA CONTA UM POUCO 

COMO ISSO MODIFICOU O TRABALHO. 

 

Sonora 4 - Casulo e Gravidez 

Entram "Sussuro" e "Delicado" 
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VOCÊ OUVIU "DELICADO" E, ANTES, " SUSSURO", FAIXAS DO DISCO 

"CASULO"  

 

HOJE, AQUI NO LUSOFÔNICO, APRESENTAMOS A CANTORA E 

COMPOSITORA MARCIA, DE PORTUGAL. VOCÊ PODE OUVIR ESTE E 

OUTROS PROGRAMAS NO SITE LUSOFONICO.COM 

 

Entra BG 

 

O LUSOFÔNICO É UM PROGRAMA QUE EXISTE PARA DIFUNDIR A 

MÚSICA FEITA NOS NOVE PAÍSES QUE FALAM PORTUGUÊS. A CADA 

EDIÇÃO, APRESENTAMOS UM ARTISTA DE ANGOLA, PORTUGAL, CABO 

VERDE, MOÇAMBIQUE, GUINÉ BISSAU, GUINÉ EQUATORIAL, SÃO TOMÉ 

E PRÍNCIPE, TIMOR LESTE OU BRASIL. SOM DE TODO TIPO E PRA TODO 

GOSTO. E VOCÊ, É CLARO, NÃO VAI PERDER. 

 

Vinheta de encerramento 
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APÊNDICE E - Roteiro do programa nº 3 
 
 
 

ROTEIRO PROGRAMA PILOTO LUSOFÔNICO #3 
APRESENTANDO CHENY WA GUNE (MOÇAMBIQUE) 

 

Vinheta de Abertura  

Entra BG 

OLÁ!!! BEM VINDO AO LUSOFÔNICO, PROGRAMA QUE APRESENTA O 

QUE HÁ DE BOM NA MÚSICA DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA.  

 

EU SOU EDUARDO COUTINHO E, ATRAVÉS DO LUSOFÔNICO, VOCÊ 

FICA CONECTADO COM O QUE É PRODUZIDO EM ANGOLA, 

MOÇAMBIQUE, PORTUGAL, CABO VERDE, GUINÉ BISSAU, GUINÉ 

EQUATORIAL, SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE, TIMOR LESTE E TAMBÉM NO 

BRASIL.  

 

Sobe e desce som (música de Cheny) 

 

HOJE APRESENTAMOS CHENY WA GONE, CANTOR, COMPOSITOR E 

INSTRUMENTISTA DE MOÇAMBIQUE. O ARTISTA É UM DOS PRINCIPAIS 

RESPONSÁVEIS POR DIVULGAR A MÚSICA MOÇAMBICANA PELO 

MUNDO. JÁ PARTICIPOU DE FESTIVAIS NA ÁSIA, AMÉRICA, ÁFRICA E 

EUROPA.  

 

Sonora 1 Estilo musical  

 

NO DIA-A-DIA CHENY WA GUNE FALA PORTUGUÊS, MAS ESCOLHE O 

IDIOMA CHOPE, DA REGIÃO SUL DE MOÇAMBIQUE, PARA A MAIOR 

PARTE DAS SUAS COMPOSIÇÕES.  

 

Sonora 2 - Chope e português 
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Entram "Hizumba Hotshelele" e "Vakoma" 

 

ESSA FOI "VAKOMA", E ANTES, "HIZUMBA HOTSHELELE", MÚSICAS DE 

CHENY WA GONE, ARTISTA MOÇAMBICANO QUE APRESENTAMOS 

HOJE, AQUI NO LUSOFÔNICO 

 

CHENY NASCEU EM UMA FAMÍLIA DE TOCADORES E FABRICANTES DE 

TIMBILA, INSTRUMENTO TRADICIONAL DE MOÇAMBIQUE CONSIDERADO 

PATRIMÔNIO CULTURAL DA HUMANIDADE PELA UNESCO. UMAS DAS 

MARCAS MAIS FORTES DE SUA MÚSICA, A TIMBILA DEU NOME AO 

GRUPO FUNDADO POR CHENY EM COM OUTROS JOVENS ARTISTAS 

MOÇAMBICANOS.  

 

A ORQUESTRA TIMBILA MUZIMBA SURGIU EM 97, JUNTANDO O SOM DA 

TIMBILA COM O MOVIMENTO DO “MUZIMBA”, PALAVRA CHOPE QUE 

QUER DIZER CORPO. MISTURANDO MÚSICA E DANÇA, O GRUPO VIROU 

UMA REFERÊNCIA DA CULTURA MOÇAMBICANA.  

 

Sonora 3 - Timbila Muzimba 

Entra "Rula no Rula"  

 

VOCÊ OUVIU "RULA NO RULA", MÚSICA DA ORQUESTRA TIMBILA 

MUZIMBA. UM DOS SEUS FUNDADORES É O MÚSICO CHENY WA GUNE, 

QUE A GENTE APRESENTA HOJE AQUI NO LUSOFÔNICO. 

 

EM 2007, O ARTISTA FORMOU O CHENY WA GUNE QUARTETO, 

PROJETO QUE RESULTOU NO DISCO JINDJI JINDJI	   

 

Sonora 4 - Jindji jindji 

Entra “Jindji Jindji” 

 

VOCÊ OUVIU "JINDJI JINDJI", DE CHENY WA GUNE, MÚSICO 

MOÇAMBICANO QUE APRESENTAMOS HOJE AQUI NO PROGRAMA 

LUSOFÔNICO 
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A RELAÇÃO DO ARTISTA COM O BRASIL RENDEU A COMPOSIÇÃO 

"DESEJO MAIOR", FEITA EM PORTUGUÊS  

 

Sonora 5 - Música Desejo maior 

Entra "Desejo Maior" 

 

VOCÊ OUVIU "DESEJO MAIOR" 

 

HOJE, AQUI NO PROGRAMA LUSOFÔNICO, CONHECEMOS UM POUCO 

DO TRABALHO DE CHENY WA GUNE, CANTOR, COMPOSITOR E 

INSTRUMENTISTA MOÇAMBICANO. VOCÊ PODE OUVIR ESTE E OUTROS 

PROGRAMAS NO SITE LUSOFONICO.COM. 

 

Entra BG 

 

O LUSOFÔNICO FOI CRIADO PARA DIFUNDIR A MÚSICA FEITA NOS 

NOVE PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA. A CADA EDIÇÃO, 

APRESENTAMOS UM ARTISTA DE ANGOLA, PORTUGAL, CABO VERDE, 

MOÇAMBIQUE, GUINÉ BISSAU, GUINÉ EQUATORIAL, SÃO TOMÉ E 

PRÍNCIPE, TIMOR LESTE OU BRASIL.  

 

SOM DE TODO TIPO E PRA TODO GOSTO. E VOCÊ, É CLARO, NÃO PODE 

PERDER. 

 

Vinheta de encerramento 

 
 


