
  Tiragem: 44789

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 8

  Cores: Cor

  Área: 29,32 x 36,36 cm²

  Corte: 1 de 10ID: 34355346 04-03-2011 | Ípsilon

Na 
cultura 

eles 
querem 

tudo
Rapidez, diversidade 

e partilha defi nem a cultura 
que consomem os jovens em 
Portugal. Eles privilegiam 

a música. Pedem museus grátis. 
E lamentam não ter mais 

dinheiro para gastar. Retrato 
da geração “download” através 

de 21 portugueses de 21 anos. 
Lucinda Canelas (texto) 

e Daniel Rocha ( fotografi a)

Em época de frequências o Espassus, 
café com uma esplanada ampla à bei-
ra de uma piscina no bairro de Carni-
de, em Lisboa, enche-se de estudan-
tes, muitos deles universitários. Em 
cima das mesas há portáteis, telemó-
veis, iPods, cadernos e alguns livros, 
mas poucos. O cenário repete-se todos 
os dias. E há até quem fique do peque-
no-almoço ao fim da tarde. 

Este café, como outros espalhados 
pelo país, é ao mesmo tempo lugar de 
estudo e de encontro, ponto de para-
gem obrigatório para grupos de jovens 
que dali partem para concertos, ses-
sões de cinema e jogos de futebol.

“Combinamos aqui muitas vezes 
porque fica perto das nossas casas e 
toda a gente conhece”, diz Catarina, 
20 anos, estudante de Psicologia. Po-
de ser a primeira paragem de uma 
noite que só acaba no pequeno-almo-
ço do dia seguinte ou o ponto de par-
tida para umas férias de Verão no sul 
com um festival de música pelo meio 

e muita praia. “Trazemos os com-
putadores, trocamos música, 

vamos à Net sacar ‘trailers’ 
de filmes que havemos de 
ver no cinema ou em casa 
de alguém, encontramos 
amigos do secundário.”

Catarina nasceu em 1990, 
no mesmo ano do PÚBLICO, 

quando o suplemento de Cul-
tura estava longe de se chamar 

Ípsilon e os avanços tecnológicos 
eram, comparados com aquilo a que 

hoje tem acesso um jovem de 20 ou 
21 anos, no mínimo tímidos (basta 
lembrar que o jornal tinha um suple-
mento chamado “Videodiscos”). Ca-
tarina ainda se lembra das cassetes 
VHS, mas discos de vinil foi coisa que 
nunca ouviu. “Sei que estão a voltar, 
mas não conheço ninguém que tenha 
uma aparelhagem com...” Hesita. 
“Prato?”, perguntamos. “Sim. Não me 
lembrava do nome.” 

Em 1990 já havia CD, mas o circuito 
comercial era dominado pelo vinil e 
era preciso esperar uma eternidade 
por um álbum lançado no Reino Uni-
do. “Tudo demorava muito a aconte-
cer em 1990”, diz o sociólogo Vítor 
Sérgio Ferreira, investigador do Insti-
tuto de Ciências Sociais, em Lisboa. 
“O imediatismo a que hoje está habi-
tuado um jovem de 21 anos não tem 
comparação. A rapidez com que tudo 
acontece – basta pensar que ao chegar 
a casa posso ver o filme que estreia 
hoje nos cinemas americanos no meu 
computador, sem ter de esperar que 
uma distribuidora em Portugal o com-
pre – mudou por completo a maneira 
como vivem, como se relacionam, co-
mo se identificam uns aos outros em 
todas as áreas, incluindo a dos consu-
mos culturais”, explica este coorde-
nador do Observatório Permanente 
da Juventude, que em 1990 tinha a 
mesma idade da Catarina que nunca 
pegou num vinil.

Para além da tecnologia, o que é 
que mudou em 20 anos na cultura que 
consome um jovem de 21 anos? Não é 
possível responder a esta pergunta se 
ela começa por “para além da tecno-
logia”, explica Vítor Sérgio Ferreira, 
porque foi a própria tecnologia que 
permitiu diversificar a oferta cultural 
e democratizar os consumos. 

“A cultura jovem dos anos 80, que 
vivi, estava muito associada a um es-
paço territorial específico. Hoje os 
territórios são virtualizados e estão à 
distância de um clique. Em segundos, 
estes jovens podem estar rodeados de 
outros com os mesmos gostos de mú-
sica ou de cinema em qualquer comu-
nidade da rede. A paisagem territorial 
tornou-se sonora, visual.”

Parceiros estratégicos
Traçar o perfil português de 21 anos a 
partir dos seus consumos culturais  
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PEDRO TRENO
Coimbra, estudante 
de Arquitectura na Universidade 
de Coimbra

Se o “download” ainda não 
tivesse sido inventado, Pedro 
Treno “teria de fazer um 
sacrifício enorme para poupar 
para as viagens até Lisboa e ver 
fi lmes”: “Não é o facto de não 
pagar que me atrai. O que quero 
é aquilo que não tenho.” E assim 
acaba de ter no computador 
todos os fi lmes que encontrou 
de Andy Warhol. O último fi lme 
que viu em sala? “Sem Eira nem 
Beira”, Agnès Varda, Festa do 
Cinema Francês, Novembro de... 
2010. Quando falámos com Pedro, 
“Cisne Negro” e “O Discurso 
do Rei”, títulos dos Óscares, 
não tinham sequer chegado 
a Coimbra, tiveram de ser 
vistos no computador. “Não há 
concertos todos os meses. Não há 
espectáculos todos os meses. E no 
Verão fi ca uma cidade fantasma.” 
Pedro “estava reticente” em 
relação ao Facebook, mas 
começou “a gostar pela partilha 
de cultura”. É ali, “e no Ípsilon”, 
que encontra a sua agenda: Casa 
da Música, Serralves, Teatro 
Gil Vicente, editoras, Relógio 
d’Água. “É muito rápido, estou 
a trabalhar no computador, vou 
um minuto ao Facebook...” Pedro 
e o “problema do espectador” 
de cinema, hoje: “As pessoas 
querem ver no ecrã o que não 
lhes dá trabalho. Se existe 
vestígio de melancolia num 
fi lme, olham para o lado. Eu não 
vou ao cinema para descontrair.” 
Vasco Câmara

NICOLAU 
TUDELA
Porto, estudante de Pintura 
na Faculdade de Belas-Artes 
do Porto

“A pergunta é ambígua”, diz 
Nicolau mal lhe perguntamos 
se se considera um consumidor 
de cultura: “Não sou de ir muito 
ao teatro, nem de me preocupar 
com isso”. Ainda assim, vai 
“volta e meia” a Serralves, 
comparece “religiosamente” 
no festival de Paredes de Coura 
e está atento (mas não via 
Facebook, porque não tem) aos 
concertos do Armazém do Chá 
e do Hard Club (preferências 
actuais: “bandas alternativas, 
acústicas ou instrumentais”, 
que descobre na Internet, 
sobretudo através da iTunes 
Radio). Já comprou mais livros, 
e, embora “não seja esquisito”, 
prefere leituras “fantasistas”: o 
último romance que leu, antes do 
Verão, foi a saga “A Guerra dos 
Tronos”, de George R. R. Martin. 
Também tem portugueses de 
cabeceira (Sophia, Pessoa e 
Torga) e mantém dois blogues, 
um de poemas e outro de contos. 
No cinema, gosta de Miyazaki, 
cujos fi lmes anda a coleccionar 
porque saem “das confi gurações 
de fantástico do Ocidente”. Tem 

saudades das velhas salas do 
Porto, “quase em ruínas”, mas 
não vive no passado: usa o iPod 
para adormecer. Inês Nadais

ANDREIA SILVA
Paredes de Coura, estudante de 
Direito na Universidade do Minho

Considera-se uma consumidora 
de cultura mas avisa logo que 
cinema e teatro não são as suas 
áreas. Já música e literatura 
são uma história diferente. 
“Adoro ir a concertos.” Talvez 
até seja uma infl uência do meio 
onde vive: não há ano em que 
falhe o festival de Paredes de 
Coura. O concerto mais longe 
foi em Lisboa. “Gostava de ir 
ao estrangeiro, mas o dinheiro 
não dá para tudo. Se já aqui 
em Portugal temos de fazer 
escolhas por causa dos custos...” 
Fã dos Radiohead, sempre 
presentes no seu MP3, e dos 
livros de José Luis Peixoto, faz 
questão de dizer várias vezes 
o quanto gosta de ler. “Eu leio 
muito. Além de comprar o jornal 
todos os dias, gosto sempre de 
ler um livro.” Escolhe a obra 
pela história e não descarta um 
bom conselho de um amigo. Mas 
alerta: “A cultura está muito 
centralizada, devia sair mais 
de Lisboa e Porto e estar mais 
disponível para os jovens.” 
Cláudia Carvalho

MARIA VILA 
MAIOR
Linda-a-Velha, estudante 
de Gestão no Instituto Superior 
de Economia e Gestão

Cinema, concertos, teatro e 
museus. É sobretudo nestas 
áreas que Maria Vila Maior 
gasta a maior parte do tempo 
– e do dinheiro – que dedica à 
cultura, entre os exames, as 
saídas e o trabalho na Feira 
Internacional de Lisboa. Vai ao 
cinema duas vezes por semana 
(vê sobretudo o brasileiro e o 
anglo-saxónico) e vê muitos 
fi lmes no computador, mas 
não os portugueses: “O último 
que vi foi ‘O Crime do Padre 
Amaro’. Por causa do Eça.” É o 
escritor português que mais 
leu. “Até já peguei o Eça a uma 
prima que vive em Londres.” É 
precisamente em Londres que 
vai mais ao teatro, e o Old Vic 
Theatre é destino obrigatório. A 
londrina Tate Modern, o Museu 
Van Gogh de Amesterdão e o 
Museu de Serralves são onde 
mais gosta de ver exposições. 
E como escolhe? “Compro 
religiosamente a ‘Time Out’, 
consulto o Cinecartaz do 
PÚBLICO, o IMDb e a ‘Blitz’ 
‘online’.” O Facebook também 
é importante. “Mas é à mesa 
do café que votamos nos 
festivais a que vamos.” Grande 
parte da música que ouve é 
descarregada, mas quando 

21x21Tudo demorava muito 
a acontecer em 1990. 
O imediatismo a que 
hoje está habituado um 
jovem de 21 anos não 
tem comparação. 
A rapidez com que tudo 
acontece – basta pensar 
que ao chegar a casa 
posso ver o filme que 
estreia hoje nos cinemas 
americanos no meu 
computador, sem ter 
de esperar que uma 
distribuidora em 
Portugal o compre – 
mudou por completo a 
maneira como vivem, 
como se relacionam, 
como se identificam uns 
aos outros em todas as 
áreas, incluindo a dos 
consumos culturais

Vítor Sérgio Ferreira, investigador do 
Instituto de Ciências Sociais
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gosta muito de um disco vai 
à loja comprá-lo. “É tudo muito 
caro. Se a cultura fosse mais 
barata, havia muito mais gente 
da minha idade a ir a exposições 
e a concertos.” Gasta cerca de 
40 euros por mês em cinema e 
música. O valor sobe para os 150 
nos festivais de Verão. Lucinda 
Canelas

RITA VILAÇA
Felgueiras, estudante de Ciências 
da Comunicação na Universidade 
do Minho

Gosta de ler e de ouvir música e 
adora dança. Rita considera-se 
uma grande consumidora de 
cultura. Mas critica: “Gostava 
de fazer muito mais, mas os 
preços são impensáveis.” Na 
sua última ida ao cinema, antes 
do Natal, fi cou surpreendida 
com os preços do 3D. Por isso a 
opção é fazer “downloads” e ver 
os fi lmes em casa. E o mesmo se 
passa com a música. “O dinheiro 
não dá para tudo, é absurdo ter 
de pagar 20 euros por um CD”, 
diz, explicando que prefere 
gastar o dinheiro num bom 
espectáculo de dança. Também 
vai a concertos – o último que 
viu foi o dos Vampire Weekend, 
no Porto. Os livros, esses, são 
um prazer que a universidade 
lhe tirou. “Durante as aulas 
quase não tenho tempo para 
ler”, lamenta. Nos tempos livres 
gosta de conhecer coisas novas 
e, quando pode, viaja. Não 
compra jornais, mas garante 
que todos os dias vê as notícias 
“online”. C.C.

SAMUEL CABO
Miranda do Corvo, 
técnico de gestão equina

Desde os cinco anos que queria 
trabalhar com cavalos. Fez o 12.º 
ano e hoje é técnico de gestão 
equina. Vê muita televisão, 
mas não lê nem vai ao teatro, a 
museus ou monumentos. Passa 
os tempos livres no ginásio e na 
natação. Uma vez por mês vai ao 
cinema. Entre os últimos fi lmes 
que viu, escolhe “Secretariat”, 
de Randall Wallace. Era sobre 
cavalos. Filmes portugueses,
 não gostou de nenhum. 
Concertos deixa-os para 
Verão, quando pode ir ao 
Sudoeste. Consome música, faz 
“downloads” e põe as faixas 
no iPod. Rock, hip-hop e ópera. 
Linkin Park, Red Hot Chili 
Peppers, e Nirvana estão entre os 
favoritos. Quanto à ópera, ouve 
quando está “triste”. Não jornais 
nem revistas – o único jornal que 
consulta é o “Diário de Coimbra”, 
no café. Livros também dispensa. 
Todos os dias vai ao Facebook, ao 
“email” e ao YouTube. A televisão 
faz parte da rotina diária: vê 
corridas de cavalos, programas 
sobre carros e animais, e 
documentários de gente famosa. 
Maria João Lopes

21x21 SOFIA SILVA
Elvas, estudante de Engenharia 
Biológica no Instituto Superior 
Técnico

“A falta de dinheiro condiciona 
muito o que vemos e o que 
compramos”, diz Sofi a Silva, 
que gasta 20 euros por mês em 
cultura. “E o que temos à mão, 
também. Se na cidade não há, 
não podemos comprar. Se o fi lme 
não estreia, não o podemos ver 
numa sala de cinema.” Hoje 
passa a maior parte do seu 
tempo em Lisboa, onde estuda, 
mas quando vai a Elvas já nota 
a diferença, embora ainda seja 
no Alentejo que se sente mais 
em casa. Sai à noite com os 
amigos e é com eles que fala 
de música, e dos concertos e 
festivais a que planeiam ir. Vai 
ao cinema uma vez por mês (“O 
Turista” foi o último fi lme que 
viu), mas convida os amigos 
para irem a sua casa ver DVD. E é 
comum a uma sessão doméstica 
com “Shining” ou “Laranja 
Mecânica” seguir-se um clássico 
da Disney. Cinema português? 
“Já não me lembro do último 
que vi, mas sei qual foi o que 
mais me marcou – ‘Alice’ [Marco 
Martins].” Também não esquece 
os museus do Louvre, em Paris, e 
o de Salvador Dalí, em Figueres. 
À ópera foi apenas uma vez, 
mas gostou. “Paint Me”, de 
Luís Tinoco e Stephen Plaice, 
deixou-a com vontade de repetir. 
Ler José Luís Peixoto também 
está nos seus planos mas, 
para já, “Um Estranho numa 
Terra Estranha”, de Robert A. 
Heinlein, é o livro que lhe faz 
companhia nas viagens entre 
Lisboa e Elvas. L.C.

ISA DELGADO
Lisboa, estudante de Engenharia 
Informática na Universidade 
Lusófona

A faculdade não é um sítio 
que puxe muito pela cultura, 
sobretudo quando comparado 
com o que por ela faziam os 
professores do secundário. Isa 
Delgado sente falta das visitas 
de estudo, dos “stôres” que 
conversavam com os alunos 
sobre cinema ou museus. Hoje 
divide os seus tempos de lazer 
entre a música (hip-hop e R&B), 
os amigos e as actividades da 
Tropa das Artes, uma associação 
cultural que promove a 
integração num dos grandes 
bairros sociais de Lisboa, a 
Ameixoeira. Para trás fi caram a 
tuna da universidade, o twitter 
(usa o Facebook e o hi5, mas 
pouco), a ópera, o teatro, a dança 
(“só quando há espectáculos 
na Ameixoeira”) e os museus 
(o último que visitou foi há três 
anos). “Passo muito tempo ao 
computador a fazer ‘download’ 
de músicas e de séries como 
‘Glee’ ou ‘O Mentalista’. Vejo 
pouca televisão – em casa só o 
Telejornal e a telenovela 
que escolhi.” Ler também 
faz parte do seu quotidiano: 
Nicholas Sparks e Stephenie 
Meyer são os indispensáveis. 
L.C.
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PAULA DIAS
Gafanha da Nazaré, Aveiro, 
estudante de Ciências da 
Educação da Universidade 
de Coimbra

Adora ler, sobretudo Fernando 
Pessoa, mas agora, com aulas, 
bombeiros e escuteiros, só tem 
tempo para os textos dados 
pelos professores. Consulta-os 
nas viagens diárias de comboio, 
entre Coimbra e a Gafanha da 
Nazaré. O último livro que leu, 
há mais de um ano, foi “O Sétimo 
Selo”, de José Rodrigues dos 
Santos. Faz “downloads” para 
ouvir Mafalda Veiga, Rui Veloso, 
Pedro Abrunhosa, Deolinda… E 
considera Mariza um exemplo 
de internacionalização. Não vai 
a concertos, nunca foi a festivais 
nem à ópera, e o teatro é “caro”. 
Quanto a dança, participou 
num campeonato de hip-hop, 
com o “grupo de rua” Secret 
Force. Em casa, vai todos os 
dias ao “email”. Acabou com 
o Facebook. Não tem TV cabo, 
vê os programas “Nós”, “Vida 
por vida”, e o telejornal. Filmes 
só em DVD. A cultura cruza 
“língua, costumes, história do 
país, e a rede de signifi cados” 
de cada um – era nessa rede que, 
se pudesse, Paula acabava com 
“preconceitos de género, etnia e 
origem social”. M.J.L.

PATRÍCIA 
TEIXEIRA
Maia, designer industrial 
no desemprego

Gemunde, Maia, é só a morada 
que vem nos documentos: 
Patrícia passa todo o tempo 
livre, que é muito, no Porto (onde 
trabalha ocasionalmente num 
bar, o Gare), e quando regressa 
a casa está sempre ligada ao 
computador, que usa para fazer 
“downloads”, ou então em frente 
à televisão (é “viciada” nas 
séries da Fox). Adora música, 
de Iggy Pop aos Tool, mas não 
tem dinheiro para CD: “Saca-se. 
Se comprar é vinis”. Gosta dos 
concertos “‘underground’” da 
Casa Viva, uma okupa do Porto, 
e também é uma regular em 
Paredes de Coura. Ultimamente, 
tem ido mais ao cinema porque 
com “aquele cartão Zon” os 
bilhetes custam metade do preço. 
Vê tudo, dos preferidos Kusturica 
e Tarantino ao cinema português 
(gostou muito de “Jaime” e “Call 
Girl”, mas nada de “A Bela e o 
Paparazzo”). Sempre que pode, 
vê teatro e novo circo (teria ido a 
Lisboa ver o Cirque du Soleil se 
fosse mais barato), mas perdeu o 
hábito de ler (e portugueses “só 
mesmo na escola”). Já trabalhou 
em vendas e “call-centers”, agora 
está em trânsito: se deixarmos 
de a ver por aí, é porque foi para 
Londres. I.N.

TÂNIA CARDOSO
Coimbra, estudante de Jornalismo 
na Universidade de Coimbra

Tem dois “part-times” e é assim 
que junta o que gasta com a 

não é tarefa para um suplemento de 
um jornal diário. Os dados disponíveis 
estão dispersos por vários institutos, 
centros de investigação e empresas, 
muitas vezes contemplam um interva-
lo etário que vai dos 15 aos 24 anos e 
não fazem distinção entre consumos 
técnicos e de lazer. Mesmo assim, e 
recorrendo ao trabalho de sociólogos 
que há anos se dedicam a observar as 
comunidades juvenis, é possível en-
contrar pistas de leitura e chegar a al-
gumas conclusões, baseadas na expe-
riência e não apenas nos números. 

A primeira das quais é que a sua 
relação com o mundo, tirando uma 
minoria de nove por cento que está 
“offline” (dados do Observatório da 
Comunicação de 2010 para o segmen-
to 15-24), é mediada pela tecnologia. 
A Internet e as suas múltiplas redes e 
plataformas de produção e circulação 
de conteúdos têm papel determinan-
te no que os jovens de 21 consomem 
e partilham. Em segundo lugar vem a 
ideia de que a música é omnipresente 
no discurso, independentemente do 
meio em que se nasceu, do trabalho 
que se tem ou do que se sonha fazer. 
E, por último, a confirmação de que 
os amigos e a família continuam a ser 
“parceiros estratégicos” – usamos a 
mesma expressão que António, 22 
anos, estudante de Economia, usou 
para descrever a sua relação 
com os pais no que toca a 
cultura, do género “eu es-
colho o concerto, eles 
pagam; eu escolho o li-
vro; eles pagam” – nas 
escolhas culturais. 

“Só vou a exposições 
e museus com os meus 
pais”, diz Rudolfo, amigo 
de Catarina, e um ano mais 
velho. “Pode ser em Portugal 
ou em viagem. Com os meus ami-
gos vou ao cinema e aos concertos. Ao 
teatro só vou com a minha namorada 
e com a minha irmã. Está tudo dividido 
porque a maioria dos meus amigos nun-
ca entraria numa galeria e ir com os 
meus pais a um concerto dos meus é 
coisa que não me passa pela cabeça.”

Os pais de Rudolfo sempre levaram 
os filhos a museus e ao cinema, deram-
lhes livros para ler, discos a ouvir, fi-
zeram questão que eles os acompa-
nhassem em viagem. Este estudante 
de Gestão com 21 anos sabe que a sua 
situação é privilegiada. “Os pais dos 
meus amigos são mais desprendidos. 
Tive sorte. Posso discutir música com 
o meu pai.” A música está entre as pre-
ferências de Rudolfo. Se nem sempre 
o pai “compreende” as suas escolhas, 
o inverso também é verdadeiro. “A 
música clássica e a ópera não me inte-
ressam, mas o meu pai também gosta 
de rock e tem curiosidade em ouvir o 
que vai aparecendo.” Os pais de Ru-
dolfo são professores universitários. 

O meio social é factor importante a 
analisar quando se trata de consumos 
culturais e é preciso ter em conta que, 
ao falar-se de jovens, é forçoso consi-
derar uma pluralidade de perfis, diz 
Jorge Vieira, sociólogo especialista em 
Media e Comunicação. 

“Um jovem de 21 anos, lisboeta, es-
tudante na faculdade, com Internet, 
com pais professores universitários, 
terá um consumo cultural bastante 
diferente de uma jovem mãe também 
com 21 anos, mas trabalhadora, sem 
Internet, com o 9.º ano de escolarida-
de e filha de pais operários em Ama-
rante”, exemplifica este investigador 
de 30 anos, que faz parte do Observa-
tório da Comunicação – OberCom.

À mesa de Catarina e Rudolfo e no 
seu círculo de amigos todos são uni-
versitários. António já pensou em “ti-
rar um ano para ir ver o mundo”, mas 
acabou por abandonar a ideia.

A família não perdeu a sua influên-
cia sobre os consumos culturais dos 

cultura, sobretudo em concertos. 
Tânia anda na fase rock, mas 
já teve e terá outras, gosta de 
descobrir coisas novas. Três 
vezes por semana trabalha 
como vigilante no Centro de 
Artes Visuais, em Coimbra, e é 
uma das DJ da dupla Ruquettes, 
que anima noites sempre com 
CD e vinis, nada de computador. 
Tânia, que tem um programa de 
rock na Rádio Universidade de 
Coimbra, anda a poupar para 
fazer uma viagem a Londres, 
Barcelona ou Paris: “Apanhar 
um bom concerto e levar uma 
mala com poucas coisas para 
trazê-la cheia de discos!” Usa 
a Internet todos os dias para 
fazer pesquisas sobre música, 
ir a blogues, ao “email”, e ao 
Facebook, e é assim que sabe 
das agendas culturais. Para os 
livros tem tido pouco tempo, há 
um mês que “Se Numa Noite de 
Inverno um Viajante”, de Italo 
Calvino, está na mesma página. 
Mas lê o PÚBLICO em papel e na 
página “online”, e consulta os 
jornais regionais. M.J.L.

ANDRÉ 
CARVALHO
Valongo, estudante em trânsito 
entre dois cursos

Consumidor não é a palavra 
certa para André: depois de 
muitos anos a ouvir música, 
começou a fazer hip-hop (e agora 
que está em trânsito entre uma 
licenciatura em pintura e o curso 
de Tecnologias de Comunicação 
Multimédia até tem mais tempo). 
Formou, com mais amigos, 
um colectivo de garagem 
de onde saíram os projectos 
Quartimpacto e Mariatchys; 
com o dinheiro dos concertos, 
já equiparam um estúdio. Ouve 
“quase tudo na Internet” – hip-
hop, funk, soul, dubstep, algum 
drum’n’bass: chegou a ter “uma 
biblioteca de 15 giga” – e no iPod, 
de vez em quando compra “um 
ou outro vinil” e, claro, come 
concertos (no mínimo duas 
vezes por mês, no máximo cinco 
ou seis), sobretudo no Hard Club. 
Sabe do que lhe interessa pela 
Internet, “e obviamente também 
pelo Facebook”. No cinema (é um 
fã), vai atrás da fi cção científi ca 
– o “último melhor fi lme” que 
viu foi “A Origem” – e escolhe 
muito em função do “trailer” e 
das classifi cações do IMDb. Não 
costuma andar com um livro 
debaixo do braço, mas no dia 
em que falámos com ele estava 
metido numa aventura: ler “A 
Origem das Espécies”. I.N.

ÂNGELA COELHO
Santo Tirso, estudante 
de Ciências da Comunicação 
na Universidade do Minho

Música e séries estão sempre 
presentes, mas sempre no 
computador. Quando está 

21x21

As casas da classe média 
são hoje verdadeiras 
janelas para o mundo, 
mas 
hiperindividualizadas. 
Assistimos a um 
aumento da área dos 
apartamentos da classe 
média e, ao mesmo 
tempo, a uma 
compartimentação cada 
vez maior. É preciso ter 
um quarto para o filho, 
outro para a filha. 
As famílias pouco se 
encontram, mesmo 
quando todos estão 
em casa. E assim se 
reduzem as hipóteses 
de influenciar o gosto

Carlos Fortuna, sociólogo e professor da 
Faculdade de Economia da Universidade de 
Coimbra
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com os amigos procura fazer 
programas culturais como ir ao 
cinema ou a um concerto. Mas 
os festivais não são para ela. 
“Não gosto do ambiente.” Adora 
ler, embora não tenha muito 
tempo para isso. “Os Maias”, 
de Eça de Queirós, é o seu livro 
preferido. Hoje não vai muito 
ao cinema e, quando o faz, é 
sobretudo para ver um fi lme 
português (os últimos foram “Os 
Mistérios de Lisboa” e “O Filme 
do Desassossego”). Gosta de 
museus e um dia quer ir à ópera. 
Mas até lá a cultura tem de 
deixar de ser tão centralizada. 
“Ir a Lisboa a um espectáculo 
implica pagar o bilhete e a 
viagem.” C.C.

JOSÉ PONTES
Ponte da Barca, estudante 
de Engenharia Biomédica 
na Universidade do Minho

A música é o seu vício, mas sem 
excluir a literatura e as séries de 
televisão. Também não dispensa 
uma saída com os amigos. “Só 
não tenho tanto tempo para 
ler”, lamenta, contando que 
mesmo assim compra livros 
frequentemente e se possível 
nas suas línguas originais. O 
último que leu foi “Fight Club”, 
de Chuck Palahniuk. “Nunca 
vi nenhum fi lme português no 
cinema e mesmo na televisão 
é muito raro.” Cinema, teatro 
e artes plásticas não são a 
sua paixão. Mas confessa: “A 
história contida nos objectos em 
museus e galerias fascina-me 
imenso.” Viciado em música, 
como diz ser, os concertos fazem 
sempre parte da sua agenda, 
pelo menos quatro vezes por 
ano. Faz “download” de música 
porque considera impensável 
comprar tudo o que ouve 
(só aqueles CD de que gosta 
mesmo). Não viaja muito mas 
tem a certeza de que, quando 
tiver mais disponibilidade, é 
isso que vai fazer: não há melhor 
forma de se aproximar da 
cultura. C.C.

HUGO CUNHA
Lisboa, técnico de Electrónica 
e Telecomunicações 
no desemprego

É o único deste grupo que tem 
20 anos e a razão de o termos 
escolhido é simples – Hugo 
Cunha faz amanhã precisamente 
21 anos. Nasceu com o PÚBLICO. 
Não que isso interesse a este 
jovem que tirou o técnico-
profi ssional em Electrónica e 
que acaba de regressar de um 
mês e meio de férias em Londres 
– não lê jornais nem revistas. 
E esta foi a primeira vez que 
saiu do país. “Viajo muito, 
mas dentro do país, sobretudo 
para o Alentejo, para ver os 
concertos e os espectáculos 
de dança dos amigos”, diz. E 
nessas deslocações, em que 

jovens adultos, concorda Vítor Sér-
gio Ferreira, mas isso não significa que 
tudo permaneça na mesma: “As rela-
ções pai-filho são hoje menos autori-
tárias, mais negociadas, e a mediação 
dos amigos e dos colegas é muito mais 
forte. A família deixou de monopoli-
zar a socialização do gosto, mas ainda 
é importante.”

Carlos Fortuna, sociólogo e profes-
sor da Faculdade de Economia da Uni-
versidade de Coimbra, defende, por 
seu lado, que “a família é claramente 
uma instância em perda no que toca 

à influência social e cultural dos 
jovens”. Para este professor 

que há anos estuda a cultu-
ra urbana e os hábitos dos 
jovens, o decréscimo da 
influência familiar pode 
explicar-se por dois fac-
tores: a importância ca-
da vez maior dos amigos 
e a alteração do próprio 

espaço doméstico.
“As casas da classe média 

são hoje janelas para o mundo, 
mas hiperindividualizadas. Assis-

timos a um aumento da área dos apar-
tamentos da classe média e, ao mesmo 
tempo, a uma compartimentação ca-
da vez maior. É preciso ter um quarto 
para o filho, outro para a filha. As fa-
mílias pouco se encontram, mesmo 

quando todos estão em casa. E assim 
se reduzem as hipóteses de influenciar 
o gosto.”

Música: 
uma “exigência social”
Basta passar pelo bar ou pela sala de 
alunos de uma faculdade e falar com 
quatro ou cinco estudantes para dei-
xar de lado a ideia de que a Internet 
– sobretudo as redes sociais como o 
Facebook, o hi5 ou o Twitter – anulou 
o convívio directo entre os jovens e 
que o “download” retirou importância 
à experiência do “ao vivo”. 

Eles continuam a encontrar-se em 
bares e cafés, a criar a sua geografia 
da cidade. O próprio contexto urbano 
é, segundo Carlos Fortuna, uma das 
principais condicionantes na forma-
ção de uma consciência social e cul-
tural, em especial nos jovens até aos 
24 anos. “A ideia de que os jovens es-
tão cada vez mais fechados em casa 
não corresponde à realidade. O seu 
estilo de vida é absolutamente grupal. 
E é com esse grupo que salta os muros 
da escola ou da faculdade, que eles 
criam o seu circuito na cidade, que é 
por excelência o seu território de afir-
mação e de diferenciação. Se perten-
cem a determinado grupo, passam 
por aquele bar, ouvem este ou aquele 
tipo de música, têm sempre o fes-
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gasta boa parte dos cerca de 50 
a 70 euros que investe por mês 
em cultura, vai muitas vezes 
ver os teatros e cine-teatros 
locais – os museus não lhe 
interessam por aí além, embora 
o do Design e da Moda (Mude), 
em Lisboa, esteja na sua lista de 
coisas a fazer. “Gosto muito de 
desenho e pintura. Sobretudo 
em tatuagens.” Encontra-se 
muitas vezes com os amigos na 
Gare do Oriente para o popping, 
um género de dança de rua que 
se generalizou nalguns meios 
urbanos. A dança é, aliás, uma 
das suas preferências (o último 
espectáculo que viu em sala foi 
o solo “Electra”, de Olga Roriz), 
a par da música e das séries de 
televisão. L.C.

PEDRO 
WILSON SILVA
Lisboa, aluno do curso técnico 
de Cozinha e Pastelaria da Escola 
de Hotelaria e Turismo

Quando viviam em Londres, a 
mãe punha-o a ver programas 
de culinária. Se não fosse isso 
talvez Pedro Wilson Silva nunca 
se tivesse apaixonado por 
cozinha. Agora estuda Cozinha 
e Pastelaria e lê – ou melhor, 
devora – tudo o que tem a ver 
com culinária e cozinheiros. 
Anda a ler Anthony Bourdain 
(o autor do programa “Sem 
Reservas”) e o que Bourdain 
aconselha – por exemplo “Down 
and Out in Paris and London”, 
de George Orwell (em inglês, 
para não esquecer a língua do 
país onde viveu dez anos). Não 
costuma ir ao teatro, mas uma 
peça sobre cozinha é diferente 
– por isso foi ver “O Que se 
Leva Desta Vida”. “Gostei tanto 
que guardei o bilhete.” Tem 
um fascínio pelo Japão, onde 
gostaria de ir. Em Portugal não é 
frequentador de museus nem de 
monumentos. Acha os festivais 
de Verão “dispendiosos” e vê 
fi lmes sobretudo na Internet, 
onde procura também “sites” de 
cozinha e navega pelo YouTube 
e pela Wikipédia. A.P.C.

JOÃO ROBERTO
Óbidos, “motion designer” num 
canal de televisão para jovens

Não é por viver em Óbidos 
que vai menos ao cinema ou a 
concertos – é mesmo por falta 
de tempo, sobretudo desde 
que começou a trabalhar no 
Young Channel, um canal de 
televisão “online” para jovens. 
Faz “motion design”, uma área 
que é tão pouco conhecida em 
Portugal que a melhor opção é 
mesmo ir à Internet “ver como se 
fazem as coisas.” Ao Facebook 
vai quando tem tempo, mas 
usa mais o Skype. O trabalho 
deixa-lhe pouco tempo livre, 
e quanto tem folgas prefere 
descansar e estar com os amigos 
(juntam-se às vezes para jogar 
jogos “online”). Não é “muito 
adepto” de cinema português 
embora tenha visto a “Zona J” 
e o “Second Life”, e o “cinema 

Um jovem de 21 anos, lisboeta, estudante na faculdade, com Inter
bastante diferente de uma jovem mãe também com 21 anos, mas 
operários em Amarante

Jorge Vieira, sociólogo e investigador do Observatório da Comunicação - OberCom 
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de eleição” é o americano (o 
último fi lme que viu foi “Tron”). 
Museus, poucos – o de História 
Natural quando foi a Londres, 
e o da Marinha, em Lisboa, 
numa visita de estudo. O último 
concerto foi o dos Prodigy no 
Pavilhão Atlântico há já dois 
anos, mas não perde o festival de 
jazz de Valado dos Frades. Não 
tem lido muito. Monumentos 
fi cam para “quando for mais 
velho, reformado”. À excepção 
da Torre de Tóquio, no Japão, 
país pelo qual tem um enorme 
fascínio. A.P.C.

ALINE FLOR
Maia, estudante de Jornalismo 
na Universidade do Porto

Ainda se lembra do último CD 
que comprou (“Meteora”, dos 
Linkin Park), mas foi há muitos 
anos, em 2003. Prefere gastar 
dinheiro em concertos (entre os 
últimos: Broken Social Scene 
e Manel Cruz), e mesmo assim 
evita os mais caros: “30 euros 
dava para comprar dois CD, se 
eu comprasse CD”. Gostava de 
poder dizer que não perde um 
festival, mas só foi uma vez 
ao Optimus Alive, fi lada nos 
Rage Against the Machine; 
este ano não perde o Super 
Bock, Super Rock, que parece a 
reunião de família das bandas 
que a entusiasmavam quando 
começou a ouvir música. O 
último fi lme que viu em sala foi 
o “Sexo sem Compromisso” (mas 
não tem muito orgulho nisso), o 
último fi lme que viu em casa foi 
o “Cisne Negro” – guia-se pelos 
blogues de dois amigos. Faz 
“peregrinação a Serralves duas 
vezes por ano”, e procura livros 
em alfarrabistas e nas estantes 
do pai para ocupar as duas 
horas diárias passadas dentro 
das carruagens do metro. Não 
ouve “assim tanta rádio” nem lê 
muito os jornais, a não ser para 
ver os fi lmes que estão em cartaz 
(concertos é via Last.fm) – mas 
tem conta em todas as redes 
sociais. I.N.

SARA CABELEIRA
Lisboa, actriz em musicais 
de Filipe La Féria

Tinha nove ou dez anos quando 
o pai a levou a Londres para ver 
o musical “Oliver!”. Ficou de tal 
maneira encantada que, apesar 
de ser ter licenciado em Design, 
acabou por mergulhar no mundo 
dos musicais e trabalha agora 
com Filipe La Féria. A cultura 
que consome é muito ligada ao 
teatro. Ao cinema vai “talvez 
duas vezes por mês” e gosta de 
romances e dramas, se bem que 
“há momentos em que apetece 
mais uma comédia romântica.” 
Filmes portugueses no cinema 
só viu mesmo “Amália”. Vai a 
museus que têm a ver com o 
seu gosto pelo design, desde 
o Museu do Azulejo ao Mude. 
Nunca foi a festivais de Verão, 
mas anda geralmente com o 
seu iPod, a ouvir “musicais, 
jazz, Alicia Keys, Diana Krall”. 
Apesar de ter pouco tempo, 
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gosta de romances (“O Rapaz 
do Pijama às Riscas”, de 
John Boyne, foi o último, e em 
português leu “Equador”, de 
Miguel Sousa Tavares), mas lê 
sobretudo livros sobre teatro. 
A.P.C.

ANDRÉ 
CARNEIRO
Sintra, estudante de Gestão 
no Instituto Superior de 
Contabilidade e Administração 

O teatro é a actividade cultural 
que André Carneiro destaca. 
“Gosto mais do que de cinema 
porque a experiência é sempre 
diferente.” Elege a comédia, 
e sobretudo em português – 
espectáculos como “Apanhados 
na Rede” ou “Conversa da 
Treta”. Não é fã de cinema 
português embora tenha visto 
“Sorte Nula” e “O Crime do 
Padre Amaro”. Para escolher 
um fi lme “googla” o nome e vê 
o que aparece. De resto, usa a 
Internet para estar no Facebook 
(passa mais tempo aí do que 
a ver televisão, por exemplo), 
ouvir música no YouTube, ver 
os resumos dos jogos da NBA e 
“consultar as capas dos jornais, 
sobretudo os de desporto e 
economia”. Gosta de concertos 
de jazz, soul, R&B, mas não se 
entusiasma com concertos 
em grandes estádios. Dança, 
só mesmo os espectáculos de 
um amigo que dança salsa e 
hip-hop. Em contrapartida lê 
bastante, “sobretudo romances 
e policiais, tanto portugueses 
como estrangeiros” (e cita José 
Rodrigues dos Santos e Arthur 
Conan Doyle). A.P.C.

LEONARDO REIS
Coimbra, estudante de Gestão da 
Universidade de Coimbra

Não se considera um grande 
consumidor de cultura, com 
excepção do cinema, onde vai 
“umas três a quatro vezes por 
mês”. “Cisne Negro” foi o último 
que viu. Em português, “O Crime 
do Padre Amaro” é o favorito. O 
tempo livre é passado nas salas 
de cinema, a praticar desporto, 
nos cafés e bares com amigos, 
e em frente ao computador, que 
usa para jogar e navegar na 
Internet. Tem leitor de MP4 
e vai a concertos 
“esporadicamente” – o último 
foi o dos U2 –, mas nunca foi 
a festivais. “Infelizmente”, 
queixa-se, “a cultura está cada 
vez mais cara”. Também na 
televisão, que vê pouco, as 
preferências vão para os canais 
de cinema e de música. Só lê 
de vez em quando (o último 
foi “E depois?”, de Guillaume 
Musso). Não lê portugueses, 
nunca foi ao teatro, e também 
não vê espectáculos de dança e 
ópera. Nem frequenta museus e 
monumentos. M.J.L.

nternet, com pais professores universitários, terá um consumo cultural 
mas trabalhadora, sem Internet, com o 9º ano de escolaridade e filha de pais 
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1990. Um ano de convulsões, 
entre a queda do Muro de 
Berlim e anúncios precipitados 
do “Fim da História”, 
proclamados por Francis 
Fukuyama no Outuno de 
1989. Em Portugal, o governo 
de Cavaco Silva recebia 
o dinheiro que fl uía em 
abundância da então CEE. Era 
o primeiro ano de existência 
do PÚBLICO e fomos ver 
o que esse ano nos disse. 
Mergulhar no passado, 
folheando os suplementos 
culturais do jornal 
(“Leituras”, “Videodiscos”, 
que deu lugar ao “Pop 
Rock”, “Semana” e “Fim-de-
Semana” que se lhe seguiu), 

revelou-se um exercício curioso. 
Viajemos.

Em 1990, a agenda de 
televisão do “Vídeodiscos” 
anunciava com destaque um 
ciclo de Buñuel na RTP2 – em 
tempos de dois canais apenas, 
era um acontecimento. Kathleen 
Turner, a actriz de “Jóia do 
Nilo” ou “Quem Tramou Roger 
Rabbit?”, de “voz rouca e 
quente” que se harmoniza “com 
um corpo saído de uma tela 
de Rubens”, não sobreviveu 

à passagem do tempo como 
“símbolo sexual na mesma 
dimensão” de “[Jean] Harlow 
e Marilyn [Monroe]”, como 
descrita pelo histórico crítico 
Manuel Cintra Ferreira, falecido 
em Novembro. E não, a Tanita 
Tikaram de fato casaco yuppie 
sofi sticado não foi “a digna 
herdeira de Joni Mitchell”.

Vinte e um anos depois, 
dir-se-á que tudo mudou. Mas 
olhamos e o que vemos, pondo 
de lado o fax, a tecnologia que 
vinha para fi car e que dentro em 
breve seria indispensável em 
todas as casas?

Portugal, 1990. Santana Lopes, 
Secretário de Estado da Cultura, 
projectava-o grandioso. Citamo-

Como era possível 
que não houvesse 
um livro traduzido 
de Philip Roth? Já 
na música, estavam 
a chegar as mega 
estrelas em estádio

Sabemos onde 
estávamos 
há 21 anos?

21 anos são muito tempo? Olhámos para trás, passando em 
revista os suplementos culturais de 1990 do PÚBLICO, e tudo 
parece distante. Um muro que caíra em Berlim, a Lambada 

em destaque, cassetes VHS a pulular por todo o lado, Kathleen 
Turner como sucessora de Marilyn. A sida era pesadelo no 

subconsciente e só tínhamos dois canais de televisão. Mas não 
sobrestimemos o presente: estamos parecidos. Mário Lopes

Videodiscos, 
som e imagem 

na época 
do VHS. 
E David 

Cronenberg, 
fi gura 

marcante de 
uma década 
de transfor-

mações

Em 1990, 
conhecemos 

os jovens 
artistas 

Alexandre 
Lencastre ou 

Miguel 
Guilherme, 

vimos muito 
Shakespeare, 

julgámos ver o 
futuro nos 

Technotronic
 

tival X na agenda. Há sempre deter-
minados espaços e ‘gadgets’ ligados 
ao grupo, à tribo.”

Tecnologia, escolaridade e urbani-
zação são três dos eixos à volta dos 
quais se alteraram os consumos cul-
turais dos jovens nos últimos 20 anos, 
sintetiza este professor de Coimbra e 
um dos autores de “Projecto e Cir-
cunstância. Culturas Urbanas em Por-
tugal” (Afrontamento, 2002). 

Os grupos continuam a moldar os 
seus gostos e apetências, sobretudo 
na área da música, que é hoje talvez 
um dos mais importantes factores de 
sociabilidade, explica Vítor Sérgio Fer-
reira. “Ter conhecimentos sobre mú-
sica é hoje uma exigência social. É 
importante gostar de uma coisa e não 
de outra e saber fundamentar as es-
colhas. E isto só acontece com a mú-
sica.” E porque o consumo de música 
é “essencialmente emocional” e “pa-
ra ser experimentado”, o concerto ao 
vivo é um dos formatos preferidos. 

A tecnologia potencia o desejo de 
contacto directo, tanto com os amigos 
como com os artistas. “Já não preci-
sam de um telefone fixo para combi-
nar um concerto, nem sequer do te-
lemóvel. Usam o Facebook e partilham 
ficheiros do YouTube ou os álbuns de 
que fizeram ‘download’ para conven-
cerem o grupo de que aquele é o con-
certo a não perder.”

Os momentos efémeros – como um 
concerto dos Arcade Fire ou de Lady 
Gaga – são altamente valorizados, acres-
centa este investigador, para quem estes 
momentos são também elementos de 
distinção dentro do grupo (“o acesso é 
democratizado – todos podem descar-
regar um vídeo da Gaga – mas nem to-
dos podem pagar o concerto”).

“Ainda é a ideia de Walter Benjamin 
que prevalece – não é por haver mui-
tas cópias, partilhadas na Net de for-
ma viral, que o original perde impor-
tância. É por isso que eles coleccio-
nam ‘downloads’ mas, quando o 
disco ou a banda estão entre os seus 
preferidos, não abdicam de comprar 
o CD original.”

O ‘download’
António não faz parte dos 53 por cen-
to dos jovens entre os 15 e os 24 anos 
que visitam museus, segundo o Target 
Group Index, estudo que em Portugal 
é conduzido pela Marktest (o último 
é para o período entre Setembro de 
2009 e Março de 2010). O tempo livre 
que dedica à cultura e ao entreteni-
mento é passado a ver filmes e a ouvir 
música. Como? No computador. Vê 
uns “trailers” uns vídeos no YouTube 
que lhe mandaram os amigos ou que 
ele próprio pesquisou e faz “downlo-
ad”. Na sua maioria de forma ilegal. 
É raro pagar pela música que consome 
“online”. “Se está disponível e eu pos-
so aceder sem pagar, não vale a pena 
gastar dinheiro. Às vezes nem sou eu 
que procuro, mas os meus amigos.”

A maior parte dos consumos cultu-
rais dos jovens desta idade é ilegal, diz 
Gustavo Cardoso, 41 anos, professor 
do Instituto Superior de Ciências do 
Trabalho e da Empresa (ISCTE – Ins-
tituto Universitário de Lisboa) e direc-
tor do OberCom. Aquilo a que acedem 
parece ser limitado apenas pelas suas 
capacidades de pesquisa. 

Segundo os números do último in-
quérito Sociedade em Rede (OberCom 
2010), mais de metade dos jovens uti-
lizadores entre os 15 e os 24 anos des-
carregam e ouvem música “online” 
(54 por cento) e quase metade (48 por 
cento) afirmou ver ou fazer “downlo-
ad” de filmes na Net. Isto sem esquecer 
que 28,7 por cento desses jovens uti-
lizadores admitiu usar programas de 
“Peer to Peer” para partilhar ficheiros. 
“Como tal”, conclui Jorge Vieira, “o 
consumo passa em muito pelas redes 
e a tendência é a de crescimento”. 

E a indústria, sobretudo a da música 
e do cinema, vai ter de adaptar os seus 
modelos de negócio se quiser ganhar 
algum dinheiro, sublinha Gustavo Car-
doso. “Eles estão disponíveis para pa-
gar alguma coisa, mas não para pagar 
duas ou três vezes pelo mesmo. 
Eles pensam ao descarregar 
uma série: ‘Eu já pago o 
Meo. Esta série que acabei 
de tirar da Net vai dar no 
Meo e, por isso, só estou 
a antecipar o momento 
em que a vou ver’.”

António diz que é mes-
mo assim. “Se as coisas 
estão acessíveis – as séries, 
os filmes, a minha música – 
seria idiota não as sacar. E se as 
tenho, seria injusto não as passar a 
outras pessoas, que se calhar não con-
seguem fazer o ‘download’.”

O orçamento que têm disponível 
para gastar em cultura é limitado, lem-
bra Gustavo Cardoso: “Eles compram 
menos discos ou DVD, mas estão dis-
postos a pagar para ir a concertos ou 
ter mais largura de banda e uma In-
ternet mais rápida.”

E o tempo que passam na rede, 
acrescenta José Soares Neves, in-
vestigador do Observatório das Ac-
tividades Culturais (OAC), aproxima-
os ainda mais da leitura. “Ao contrá-
rio do que a maioria das pessoas 
pensa, há uma associação positiva 
entre Internet e leitura de livros, ao 
contrário do que se passa com a te-
levisão. Os que passam mais tempo 
na Net são os que mais lêem [67,6 por 
cento].” Os que mais lêem livros, por-
que é no escalão dos 15-24 anos (e no 
de + de 65) que o consumo de jornais 
e revistas em papel é mais baixo (quan-
do o inquérito Sociedade em Rede foi 
feito, mais de 55 por cento dos jovens 
afirmou não ter lido um jornal, físico 
ou digital, na última semana).

“Os jovens destas idades são, sem 
dúvida, os portugueses que mais lê-
em”, garante Soares Neves, baseando-
se no Inquérito à Leitura de 2006/2007, 
do OAC, que não distin-gue as leitu-
ras técnicas (as que são feitas para uma 
cadeira da faculdade, por exemplo) 
das de lazer (ficção). Mas são também 
os que mais ouvem música, sem ex-
cluir o cinema, o teatro e até a dança 
(esta última mais raramente). “São 
autênticos omnívoros culturais”, diz 
este sociólogo de 52 anos. “São ecléti-
cos e cumulativos. E se, assim, pare-
cem pouco coerentes nos seus gostos 
isso é uma marca da contemporanei-
dade”, acrescenta Vítor Sérgio Ferrei-
ra, do Observatório da Juventude. “É 
difícil ter uma perspectiva histórica 
sem ser impressionista, porque os da-
dos são muito escassos. Mas creio que 
a cultura ganhou público em pratica-
mente todas as áreas desde 1990. E 
hoje já não encontramos discursos tão 
dramatizados como há 20 anos atrás 
sobre a falta de público jovem no tea-
tro ou no cinema.”

Para estes jovens, a rapidez é deter-
minante, assim como a diversidade 
de escolhas, a liberdade do acesso, o 
contacto directo com os amigos, a ex-
periência do concerto.

A vida deles, diz Carlos Fortuna, é 
um somatório de “agoras”, em que o 
tempo é permanentemente interrom-
pido pelo “email”, os SMS e o Face-
book. Mas é pela plataforma digital que 
passa grande parte dos seus consumos 
culturais. “A cultura está-lhes no ADN, 
marca os seus dias, os seus territórios, 
no computador e na cidade.”

Os dados referem-se à faixa etária 
dos 15 aos 24 anos. Fonte: Marktest – 
Target Group Index 2010, inquérito 
Sociedade em Rede (OberCom 2010), 
“Práticas de Leitura e uso da Inter-
net: uma relação cumulativa ou de 
soma nula?”, de José Soares Neves
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lo citado por António Barreto, 
num longo artigo de opinião. 
“É obrigatório reiterar que ‘não 
temos outra hora como esta para 
projectarmos a perenidade da 
Cultura de uma nação com oito 
séculos, no dealbar do milénio 
da comunicação globalizada’.” 
Mas o que era a nação? Talvez 
a encontrássemos espelhada 
numa reportagem que levou 
Vasco Câmara às bibliotecas 
do Santuário de Fátima. “Na 
montra, ao lado de ‘Memorias de 
La Hermana Lúcia’ estão livros 
de Richard Bach, o autor de 
‘Fernão Capelo Gaivota’, ‘A Era 
do Vazio’ de Giles Lipovetsky, 
‘Anedotas de Sala’ e discos de 
Dino Meira e do Padre Zezinho”. 
Ou será que o país se espelharia 
melhor numa frase como 
esta, recorrente: “a Portugal, 
obviamente, chegou mais 
tarde”. Perguntava-se como era 
possível que não houvesse um 
único livro traduzido de Philip 
Roth e falava-se de Paul Auster 
como um escritor a descobrir. Na 
música, o atraso estava prestes 
a acabar. Preparávamo-nos 
para inaugurar a década das 
mega estrelas em concertos 
de estádio. Três de uma vez: 
Rolling Stones, David Bowie 
e Tina Turner – e, sensação de 
déja-vu, Lloyd Cole regressava 
para tocar no Estádio das Antas 
e no Dramático de Cascais. 
Como Lloyd Cole, há coisas que 
nunca mudam. Exemplo: diz-
nos a memória que vivíamos 
então animados pelo futuro 
risonho da integração europeia, 
contraste absoluto com a crise 
imobilizadora e total descrença 
na classe política do presente. 
Atentemos então na crítica a 
“Vitória! Vitória!”, de Henrique 
Santana, que inaugurou o 
“recuperado” Maria Vitória. 
Na revista, satirizavam-se o 
ministro Miguel Cadilhe ou 
Marcelo Rebelo de Sousa. 
Escrevia o crítico Manuel João 
Gomes: “recai [sobre eles] o 
generalizado enjoo da política 
que hoje em dia, do Minho ao 
Algarve, já ninguém disfarça”. 
Acrescentava: “Cavaco e 
Abecassis estão omnipresentes, 
embora nenhum deles se 
materialize em cena. Não 
lhes é dada essa honra.” Aqui 
chegados, alarguemos o olhar. 
De Portugal para o mundo.

De Miss Daisy ao Leste
No cinema, destacava-se o 
regresso ao sentimento com 
Jessica Tandy em “Miss Daisy”, 
mas não devíamos perder 
tempo com ela quando tínhamos 
Danny de Vito e a sua “Guerra 
das Rosas” (“mais uma vez, a 
infl uência de Hitchcock”), ou 
quando Woody Allen estreava 
“Crimes e Escapadelas”, 
que Manuel Cintra Ferreira 
classifi cou como “o momento 
maior da sua carreira”. A par 
de “Sonhos”, a penúltima obra 
do mestre Akira Kurosawa, 
foram aqueles os fi lmes mais 
estrelados pelos críticos do 
PÚBLICO em 1990. E quando 
chegou “Dick Tracy”, de 
Warren Beatty e Madonna, o 
crítico Augusto Seabra tornou-
se presciente. “Constituirão 
os fi lmes baseados nos ‘comic 
strips’ uma fórmula de 
produção?” Uma fórmula? 

pelo teor “obsceno” das suas 
fotos e “Henry & June”, o fi lme de 
Philip Kaufman com Maria de 
Medeiros, a chegar embrulhado 
em escândalo – quando chega, 
não impressiona: “Sexus sem 
Nexus”, assim titulou Mário 
Jorge Torres a crítica ao mesmo.

No ano do histórico “Songs For 
Drella”, de Lou Reed e John Cale, 
Juan Miró e Gilberto Zorio foram 
o destaque nas exposições 
internacionais. Fez-se o elogio 
dos jovens artistas plásticos Rui 
Chafes, Ana Jotta ou José Pedro 
Croft, elegeu-se “O Sangue”, de 
Pedro Costa, como “a mais bela 
obra da mais recente geração 
do cinema português” e Vasco 
Câmara desenhou um “retrato 
de artistas enquanto jovens” 
– eram Miguel Guilherme, 
Diogo Dória, Rita Blanco, José 
Wallenstein, Mário Carneiro 
e Alexandra Lencastre. No 
Teatro, vivemos sob o signo de 
Shakespeare. Porque passou 
por cá a Royal Shakespeare 
Company com Kenneth 
Brannagh e porque “Muito 
Barulho Por Nada”, também de 
Shakespeare, pela Cornucópia, 
foi elogiado em êxtase pelo 
crítico Manuel João Gomes: 
“Ir ao Teatro do Bairro Alto 
vale por doze meses no Teatro 
Nacional, por três meses no 
São Carlos, por trinta dias na 
Biblioteca Nacional, por uma 
semana na Cinemateca e por 
25 anos de comemorações dos 
Descobrimentos”.

São tudo memórias distantes, 
marcas do passado. Mas 
agarremos o pulsar desses 
tempos e foquemos a objectiva. 
Que vemos? Vemos os patrões 
da indústria musical a queixar-
se da rádio “que está uma 
desgraça”, da televisão que é 
“o maior cancro”, da pirataria 
nas feiras e da imprensa que 
é elitista – mais coisa menos 
coisa, é exactamente aquilo que 
ouvimos hoje, em tempos de 
internet e MP3.

Que vemos, para além 
disto? Uma refl exão de Paulo 
Varela Gomes anunciando o 
fi m da era da pop. Foram-se 
os adolescentes, escrevia, 
bem-vindos a “um novo século 
XX”. Gente do século XXI, a 
pop ainda existe, mas vejam 
como é similar este mundo ao 
moderníssimo de há vinte anos: 
“Na moda, na música, nos media, 
misturam-se todos os géneros 
e estilos, e a coisa funciona 
numa ‘rede’ onde passado e 
presente, longe e perto, culto e 
inculto, étnico e mainstream são 
infi nitamente intermutáveis. 
Ora a miscigenação é também 
um dos traços essenciais da 
vida urbana contemporânea em 
todo o mundo.” Exactamente: 
tão possível de ser impresso em 
página em 2011 quanto no 1990 
de que é originário. Ao longo de 
páginas e páginas, tal sensação 
é recorrente.

Caiu um muro em 1989 e 
outros muros, não desenhados 
na paisagem, começam a cair no 
Magrebe de 2011. Hoje, ninguém 
se lembra da Lambada e o 
VHS, tal como o fax, é objecto 
arqueológico. Philip Roth já está 
traduzido e todos conhecem 
Paul Auster. Muito mudou? 
Certamente. Mas não tanto 
quanto julgávamos inevitável.

Venha a 2011: é que são uma 
mina sem fi m. Augusto Seabra, 
questionando, entreviu o 
futuro. Ali ao lado, Luís Maio, 
assertivo, fez o mesmo. Objecto 
em questão, o VHS “Live Zabor”, 
vídeo concerto dos Sugarcubes. 
Segundo a crítica, nele, tudo é 
“infame algazarra”. Tudo, com 
a excepção de um pormenor, “a 
pequena Björk”: “Ela precisa de 
encontrar novas companhias e 
os seus admiradores necessitam 
de qualquer engenhoca 
electrónica que permita isolar 
esta demonstração dos seus 
talentos da mediocridade 
reinante” (três anos depois 
chegaria “Debut”, a estreia a 
solo).

Na música, entre o que 
permanece e o que se 
desvaneceu, o equilíbrio é 
precário. Procuravam-se os 
sinais de futuro na electrónica, 
agora datada, dos KLF (“Chill 
Out” foi álbum do ano do 
PÚBLICO) e falava-se de géneros 
com nomes como “swe-beat”, 
“new beat” ou “spaghetti house” 
para chegar aos Technotronic. 
Descobrimos agora – ou nunca 
soubemos ou já esquecemos – 
que a Lambada (essa mesma) 
foi “escolhida pelos grevistas 
da Peugeot, foi o que se ouviu 
quando caiu o Muro de Berlim 
e na passagem de ano em 
Bucareste, o que a Igreja 
mexicana mandou proibir um 
mês depois”. Recuperados do 
choque, temos sempre porto 
seguro: Nick Cave renascido 
com a Bíblia por perto em “The 
Good Son”, os Sonic Youth a 
lançar o magistral “Goo”, os Mão 
Morta de “Corações Felpudos” 
ou os Madredeus de “Existir”. 
Já do espectáculo de Roger 
Waters em Berlim, recriando 
“The Wall”, melhor seria não 
falar, que era coisa velha e 
requentada. Mas falámos, 
tínhamos que falar – porque, em 
1990, tudo apontava a Leste. Foi 
a obsessão do ano.

Descobriam-se 
aprofundadamente 
compositoras como Sofi a 
Gubaidulina e dava-se a capa do 
primeiro “Leituras” à chegada 
dos checos: Milan Kundera com 
o novíssimo “A Imortalidade”, 
Bohumil Hrabal com “Comboios 
Rigorosamente Vigiados”, 
Skvorecky, o “enfant-terrible” 
da literatura checa, com o seu 
“Engenheiro das Almas”.

Este era então, 1990. A Sida, 
a “monstruosidade do século”, 
como sombra omnipresente, 
e uma pergunta a soltar-se, “o 
que é isso da obscenidade?”: o 
fotógrafo Robert Mapplethorne 
envolto em polémica nos EUA 

“Regresso Ao Futuro 
III” estreava no ano 
que nos deu “Crimes 
e Escapadelas”
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21 anos, hoje

A cultura deles está no ADN 
e no download
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