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Eu canto samba
Por que só assim eu me sinto contente
Eu vou ao samba
Porque longe dele eu não posso viver
Com ele eu tenho de fato uma velha intimidade
Se fico sozinho ele vem me socorrer
Há muito tempo eu escuto esse papo furado
Dizendo que o samba acabou
Só se foi quando o dia clareou
Eu canto samba - Paulinho da Viola

Almas vencidas
Noites perdidas
Sombras bizarras
Na Mouraria
Canta um rufia
Choram guitarras
Amor ciúme
Cinzas e lime
Dor e pecado
Tudo isto existe
Tudo isto é triste
Tudo isto é fado
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Tudo isso é fado - Aníbal Nazaré/ F. Carvalho

RESUMO

O choro, o samba e o fado são gêneros musicais populares e tradicionais e
estão vinculados com a identidade e o imaginário dos seus países de origem,
Brasil e Portugal. Na última década jovens músicos estão redescobrindo estes
gêneros musicais através das suas práticas musicais, com a valorização das
formas coletivas de aprendizagem e ambientes de sociabilidade, através de
uma nova leitura sobre a boemia. Essa redescoberta e recriação do choro, do
samba e do fado por jovens músicos só é possível através do contato
intergeracional, com a mediação e legitimação do conhecimento e da produção
musical atual e de outros tempos. É a partir da redescoberta que jovens
músicos recriam gêneros musicais tradicionais nas suas práticas musicais,
através da profissionalização, e nas suas performances artísticas, através do
corpo e da voz, e constroem as suas identidades de chorões, sambistas e
fadistas. O movimento de redescoberta e recriação do choro, do samba e do
fado por jovens músicos representa a atualização, através do universo musical,
das relações entre modernidade e tradição.
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