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géneros musicais (blues, jazz) como também por “ambientes” (acção, romântico, 
terror). É em associação com estes clichés musicais que vários filmes pornográficos 
reforçam papéis de género ou estereótipos de representação de certas sexualidades. 

Neste estudo centro-me em produtoras de géneros pornográficos não 
mainstream, tendo como principal objetivo o de investigar o modo como 
constroem uma imagem (e sonoridade) ‘de marca’ ao recorrerem a estas 
composições musicais pré-existentes. 
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Os videojogos adquiriram um papel de destaque a partir das décadas de 1980 e 

1990 - principalmente nos mercados japoneses e norte-americanos - nas indústrias 
de entretenimento até aos dias de hoje, abrangendo milhares de jogadores, no 
panorama internacional. 

O videojogo é um meio que exige, do jogador, diversos níveis de processos 
interactivos: de cognitivos e motores a textuais e analíticos (Aarseth: 1997). Tem 
vindo a observar-se nos últimos anos um crescente interesse na cultura de 
videojogos no meio académico, tendo-se tornado um importante objecto de 
estudo no contexto de várias áreas, como a psicologia, a sociologia, a antropologia, 
os estudos culturais, a musicologia e a ludomusicologia, as engenharias (Konzack: 
2007) entre muitas outras. As incidências sobre este objecto são muito diversas e 
transdisciplinares, como por exemplo, o estudo das relações multilineares entre o 
jogador e as narrativas, dos processos de construção de narrativas (incluindo 
aspectos inter e hipertextuais), os jogos como artefactos culturais, as culturas de 
fãs, a representação de aspectos de identidade, o género, imersão e colaboração 
nos processos de jogabilidade, espaços e redes de sociabilidade, entre outros 
tópicos, sendo no entanto a música pouco explorada no contexto destes trabalhos 
(Collins: 2009). 

Adoptando pontos de vista e metodologias do âmbito da sociologia da música, 
dos estudos de género, do game design, da dramaturgia, entre outros, este trabalho 
examina aspectos referentes à representação operática em videojogos, e aos 
processos de construção de significados inerentes a este processo. Argumento, 
nesta comunicação, que a recepção da ópera nos videojogos a assume, em larga 
medida, como um género ‘envelhecido’ e ‘fora de moda’, pelo que as 
representações incidem especialmente na representação de cânones e modelos 
decorrentes da ópera oitocentista. Este estudo abrangeu a selecção e estudo de 
onze exemplos de representação operática/músico-teatral em videojogos (técnicas, 
modelos, elementos, excertos operáticos...) e a análise do modo como estes foram 
inseridos músico-dramaturgicamente no novo meio (personagens, narrativa, 
tipologia e modelos musicais/vocais, espaço, aspectos estilísticos, entre outras 
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variáveis). Foi ainda explorado o impacto e dinâmica desta importação de 
elementos operáticos nas ciber-comunidades criadas em torno dos jogos. 
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O Skopeofonia é um projeto de pesquisa em Etnomusicologia que tem vindo a 

ser desenvolvido no Bairro da Cova da Moura desde Julho de 2013. Incorpora 
investigadores da Universidade de Aveiro, em diferentes áreas de conhecimento, e 
investigadores residentes no Bairro que têm vindo a colaborar ativamente na 
construção de um arquivo de memória centrado na música. O desenvolvimento 
deste projeto constitui uma experiência singular no quadro da investigação em 
Etnomusicologia em Portugal, oferecendo possibilidades inovadoras no domínio 
metodológico e na relação entre a pesquisa e as dinâmicas humanas em torno da 
música. Constitui, eventualmente, uma outra forma de olhar o trabalho sobre 
música e as consequências que podem advir do diálogo que se estabelece entre a 
academia e os espaços não académicos visados pelos projetos de pesquisa.  

Este painel incorpora alguns dos investigadores associados ao projeto que irão 
apresentar resultados parciais até agora desenvolvidos. 

 
New ways of engaged Ethnomusicology in Portugal 

 
Ana Flávia Miguel 
Universidade de Aveiro 
INET-MD, Instituto de Etnomusicologia - Centro de Estudos em Música e Dança 
 
The relationship between Cape Verde and Portugal underwent a situation of 

colonial dependence, which was politically abolished in 1975. The “Alto da Cova 
da Moura” neighbourhood (referred by residents as “Kova M”) came to 
constitute, since 1975, a place in which the Cape Verdean immigrants settled in 
Portugal. My research experience as an ethnomusicologist began in 2008 in Kova 
M at which time also began what later I had defined as a lifetime relationship with 
my collaborators / participants / colleagues in the field. This unique relationship 
that has no end, can be graphically represented in two dimensions by a circle 
whose boundaries are strengthened by seeking dialogical ways that promote the 
breakdown of Portuguese usual barriers between academia and the community. In 


