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Nota editorial 

 

A fechar a calendarização de publicações regulares previamente estabelecida, vem a Exedra dar à 
estampa mais um número no qual se destacam vários textos no domínio da Formação e Educação e 
um dossiê temático na área da Comunicação e das Ciências Empresariais. 

Assim, disponibilizamos cinco artigos que abrangem domínios distintos do ensino, e cujo périplo 
passa pela didática da língua não materna no ensino superior, percorre os caminhos do texto literário 
e das potencialidades interpretativas na promoção e desenvolvimento do gosto literário e desemboca 
noutra área de capital importância, como é o ensino da matemática. 

Adicionalmente, e por resolução da comissão editorial, este volume inclui, como referimos, um 
apêndice temático versando alguns estudos que orbitam os domínios da Comunicação e das Ciências 
Empresariais. Esta seção é, pois, constituída por dois artigos e um caderno temático. O Dossiê 
Temático subordinado ao tema Comunicação Interna, Capitais Humanos e Mudança nas 
Organizações, integra seis artigos empíricos de diferentes autores em torno dos temas mencionados. 
Para além deste, a seção apresenta, ainda, dois artigos: um que efetua uma reflexão sobre algumas 
questões de natureza epistemológica e metodológica e das suas implicações na investigação 
turística, e outro que analisa o fenómeno da coopetição no âmbito business to business, evidenciando 
as suas razões, vantagens, desvantagens e critérios para que a mesma produza resultados. 

Convém realçar ainda que, por razões estatutárias, este número marca o fim do trabalho da atual 
equipa editorial. Independentemente deste facto, a Exedra continuará a perseguir um conjunto de 
metas previamente delineadas e que, entre outras, contemplam o alargamento das áreas científicas 
de publicação, a incorporação de contributos de instituições de ensino superior estrangeiras, bem 
como o estabelecimento de protocolos de colaboração regular com outras instituições congéneres 
dentro e fora de Portugal. 

Um dos desafios já alcançados até ao momento prende-se com a revisão e a arbitragem científica 
dos artigos submetidos e publicados e que é, atualmente, um objetivo plenamente atingido. 

A atual direção desenhou, também, e a seu tempo, algumas linhas-guia que poderão, certamente, 
ajudar a consolidar e a desenvolver esta revista e a afirmar o seu prestígio e alcance por entre outras 
publicações homólogas. De entre esses projetos, podemos apontar a reconfiguração dos números 
regulares, que passarão doravante a evidenciar uma feição monotemática, conferindo-lhes, 
gradualmente, uma coesão e unidade, certamente mais enriquecedoras, quer do ponto de vista 
orgânico, quer do alcance que a homogeneização científica trará a uma revista com este perfil. 

A par desta nova orientação editorial, a Exedra continuará a apostar significativamente na 
divulgação de números extra, não apenas para visibilizar a pesquisa produzida em diferentes 
domínios dentro da Escola Superior de Educação mas, ainda, para congregar a produção de variados 
especialistas nacionais e internacionais que têm em curso projetos de trabalho, de investigação e de 
divulgação científica. A Exedra dará, pois, voz a essas iniciativas e publicará, com regularidade, 
números especiais, quer sob proposta da comissão editorial, quer por sugestões provindas de 
entidades externas que no-las vão fazendo chegar. 
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Por fim, a atual direção deseja, reconhecidamente, agradecer a todos os colaboradores que, ao 
longo deste biénio, deram o seu inestimável contributo, quer na qualidade de autores, quer no papel 
sempre disponível de revisores externos. É graças a eles que o percurso desta publicação se pode 
manter a um ritmo regular e com crescente qualidade. 

Maria de Fátima 
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Resumo 

Ao longo deste artigo traçamos a trajetória do inseto, nomeadamente a formiga e a mosca, nos 
contos dos espanhóis Javier Tomeo (1932) e Juan José Millás (1946), procurando descortinar marcas 
de amor e ódio na relação que a personagem estabelece com o escritor. Através destas gentes 
miudinhas, acompanharemos algumas das preocupações deste último que contemplam um 
questionamento sobre o lugar do homem no universo, sobre a massa de que é feito e sobre a 
atividade do escritor que, sentado frente ao computador ou no sofá das suas leituras, é surpreendido, 
mas também perturbado, pelas mais mágicas visitas. 

Palavras-chave: Inseto, homem, escala, amor, ódio. 

Abstract 

The	  tiny	  faunas	  of	  Javier	  Tome	  and	  Juan	  José	  Millás:	  Ants,	  Flies	  and	  Men	  writers	  in	  a	  
love/	  hat	  relationship.	  

Along this article we trace an insect path, namely the ant and the fly, in the Spanish stories of 
Javier Tomeo (1932) and Juan José Millás (1946), trying to uncover marks of love and hate in the 
relation that the character establishes with the writer. Trough these tiny people, we will keep up with 
some of writer’s concerns, that question about the place of the man in the universe, about the mass 
that it is made of, and about the activity of the writer that, sitting in front of the computer or in his 
reading couch, is being surprised, but also disturbed, by the most magical visits. 

Key-words: Insect, man, scale, love, hate. 

 

Introdução 

E se a mosca que pousa no ecrã do computador, e segue com o abdómen o cursor, fosse a 
responsável pelo aparecimento da coluna jornalística, as duas irmanadas na mesma caducidade, na 
mesma estrutura de artrópode? E se as formigas, que se fazem passar pelo abecedário, assinaram 
um acordo com ele, o preguiçoso, numa espécie de caligrafia formicular? E se os insetos, no geral, 
fossem tal como os carateres do teclado do computador, os que abrem túneis e galerias subterrâneas 
na consciência das pessoas e no disco duro das coisas? E se para se começar o edifício das obras 
grandes fosse necessário recuar (ou avançar?) até a um estado puro de pequenez microscópica? E 
se entre o ódio e o amor houvesse um trilho de sentido único só acessível aos audazes que se 
entregam de corpo e alma ao labor criativo? 

Sobre estas indagações se debruça, com alguma frequência, o escritor Juan José Millás (Valência, 
1946), um dos grandes nomes da narrativa breve contemporânea espanhola. Os seus contos, com os 
contornos da crónica, foram sendo agrupados em coletâneas, sendo a mais recente, Articuentos 
Completos (2011), a que nos serve de base a este breve estudo. A sua obra, assente no conto, mas 
também no romance, recebeu vários prémios literários: o Prémio Sésamo (1975), o Prémio Nadal 
(1990), o Prémio Primavera de Novela (2002) e ainda mais três, entre os quais o prestigiado prémio 
Planeta, por um romance publicado em 2007, El Mundo, sobejamente conhecido dos leitores 
portugueses. A estas formas de reconhecimento, somam-se os galardões que recebeu, sobretudo na 
última década, pela obra jornalística: é cronista regular no El País. 
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A este olhar peculiar sobre a realidade insetívora, junta-se o de outro escritor que, pertencendo a 
uma geração anterior à de Millás comparece no título deste artigo, numa espécie de reverência pelo 
sénior cansado que se equipara ao caracoli e que ao longo de cinquenta anos soube criar uma voz 
própria no imaginário literário espanhol. Javier Tomeo (Quicena, Huesca, 1932), também galardoado, 
conjuga, igualmente, a escrita literária com a jornalística, tendo a sua obra sido dada a conhecer na 
Europa pelas suas adaptações ao teatro. Com Amado Monstruo (1985) conhece os palcos de Paris e 
de Berlim. A peça, de rasgos kafkianos, não deixou de ser levada à cena também no nosso país. É, 
no entanto, a sua mais recente coletânea de contos, Cuentos Completos (2012), que servirá de base 
às nossas indagações. 

Sigamos, pois, ambos os escritores na senda do inseto, em especial aquele que se lança na 
esfera doméstica do humano, com a atitude invasora disfarçada pelo gesto familiar: a mosca e a 
formiga. 

Elogio das formigas e das moscas – notas elementares de biologia 

Comecemos por descrever os nossos protagonistas com notas à margem de qualquer valor 
literário, retiradas do universo da biologia. Antes, porém, relembremos as palavras do próprio Millás, 
prontas a dar-nos o mote para o ponto a que neste momento damos tratamento:  

El	  insecto	  es	  un	  animal	  muy	  misterioso	  por	  su	  perfección,	  por	  su	  funcionalidad	  (…).	  En	  
él,	  nada	  sobra	  ni	  nada	  falta.	  Y	  además	  es	  perfecto	  desde	  hace	  millones	  de	  años.	  Es	  
decir,	  lo	  que	  diferencia	  un	  mamífero	  de	  un	  insecto	  es	  que	  nosotros	  estamos	  en	  continua	  
evolución,	  por	  eso	  somos	  imperfectos.ii	  

À ideia de perfeição a que alude Millás, poderemos, pois, acrescentar uma breve lista de tópicos 
que qualquer consulta de páginas de biologia nos faculta. Em primeiro lugar, saliente-se o facto de a 
classe dos insetos ser a mais vasta do reino animal e apresentar uma grande variedade de espécies 
(as catalogadas atingem quase o valor de um milhão). Essa diversidade deve-se ao tamanho 
reduzido dos insetos que, deste modo, encontram com mais facilidade um habitat. Em segundo lugar, 
dada a heterogeneidade destes habitats, a necessidade de um reconhecimento da sua diversidade 
desenvolve no inseto capacidades que o tornam mais “desperto” quando comparado com outras 
classes.  

Aproximemo-nos em particular das formigas, valendo-nos da visão dos escritores em apreço, 
amplamente ancorada nessa realidade objetiva, biológica, aparentemente desprovida de grandes 
lirismosiii. Com Javier Tomeo, a narrativa de primeira pessoa ganha certa aura de fábula de Esopo. 
Em “La hormiga rosa”, é-nos dado a conhecer o seu papel como criatura consagrada a um labor sem 
pausas, enquanto que em “Las hormigas negras”, lhe conhecemos a sua faceta de guerreira, de 
lutadora, como no-lo indicam respetivamente os seguintes fragmentos: 

Todas	  mis	  preocupaciones	  se	  centran	  en	  esa	  especie	  de	  montículo	  redondo	  que	  
estuviste	  a	  punto	  de	  aplastar	  con	  tu	  bota.	  Fíjate	  bien,	  lo	  construimos	  con	  todos	  los	  
objetos	  que	  encontramos	  a	  mano:	  hojas	  secas,	  piedrecitas,	  pedacitos	  de	  madera,	  pajas,	  
etcétera.	  (2012:	  64)	  
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A	  las	  hormigas	  negras,	  por	  el	  contrario,	  no	  nos	  falta	  oportunidad	  de	  luchar.	  De	  hecho,	  
vivimos	  en	  perpetuo	  estado	  de	  guerra.	  Frente	  a	  nosotras,	  las	  hormigas	  negras,	  
aparecen	  las	  hormigas	  rojas	  haciendo	  sonar	  sus	  timbales.	  (2012:	  71)	  

Em “Verano 3”, de Millás, temos acesso a outras virtudes das formigas quando o autor se refere a 
elas como sobreviventes e nos dá conta da sua perfeita organização social: 

Era	  la	  hora	  de	  la	  siesta	  y,	  de	  súbito,	  en	  medio	  del	  calor,	  sucedió	  una	  explosión	  universal	  
a	  la	  que	  sólo	  sobrevivimos	  el	  hormiguero	  del	  jardín	  y	  yo.	  Pasados	  los	  primeros	  instantes	  
de	  terror,	  y	  una	  vez	  resignado	  a	  la	  catástrofe,	  consumía	  el	  tiempo	  sentado	  en	  una	  
piedra,	  observando	  las	  costumbres	  de	  las	  hormigas	  con	  la	  pena	  de	  no	  haber	  leído	  más	  
atentamente	  los	  mimecólogos	  de	  la	  época,	  cuando	  aún	  había	  hombres	  y	  libros	  sobre	  la	  
superficie	  de	  la	  Tierra.	  De	  vez	  en	  cuando,	  alargaba	  la	  mano,	  tomaba	  un	  puñado	  de	  
insectos	  y	  me	  los	  metía	  en	  la	  boca	  para	  aliviar	  las	  acometidas	  del	  hambre.	  La	  red	  
formada	  por	  los	  pequeños	  seres	  se	  recomponía	  con	  una	  rapidez	  prodigiosa,	  en	  un	  
proceso	  de	  cicatrización	  acelerado.	  Recibía	  todo	  lo	  que	  necesitaba,	  pues,	  instrucción	  y	  
alimento,	  de	  las	  hormigas,	  que	  me	  enseñaron,	  entre	  otras	  cosas,	  la	  importancia	  de	  la	  
rutina	  en	  la	  lucha	  contra	  el	  pánico.	  (2011:	  14-‐15)	  

 
A alusão à capacidade comunicativa das formigas é indiciada, ainda que simbolicamente, no conto 

“Letras”, quando o autor se refere à sua insistência em se apresentarem no teclado do computador.  

Si	  permanezco	  inactivo	  más	  de	  diez	  minutos,	  víctima	  del	  desaliento	  o	  la	  pereza,	  salen	  
en	  grupo	  de	  entre	  las	  teclas	  señaladas	  y	  parecen	  una	  hemorragia	  de	  letras.	  (…)	  Pero,	  
ayer	  mismo,	  un	  artículo	  de	  treinta	  líneas	  se	  desmoronó	  ante	  mis	  ojos	  cuando	  me	  
disponía	  a	  repasarlo.	  Y	  es	  que	  no	  estaba	  hecho	  de	  letras,	  sino	  de	  hormigas	  que	  se	  
asustaron	  por	  los	  movimientos	  del	  cursor.	  (2011:	  404)	  	   	  

Pela sua progressiva aproximação a um âmbito que se eleva do meramente referencial, estes 
excertos voltarão a merecer a nossa atenção aquando da formulação de especulações às quais 
tentaremos dar resposta. Quanto às formigas, está traçado o seu perfil naquilo que têm de essencial. 
Operárias, guerreiras, armazenistas, elas são também arquitetas de uma realidade subterrânea e 
criadoras de uma linguagem apoiada em sinais químicos e pistas odoríficas. Sabemo-lo talvez desde 
sempre, como se a infância nos tivesse dado essa sapiência inata das coisas miudinhas, ainda que 
nunca tenhamos ousado sentir o sabor ácido de um corpo formicular entre os lábios. Do seu papel 
ecológico, sabe-se que são essenciais ao equilíbrio dos ecossistemas terrestres, pela sua capacidade 
de removerem e “arejarem” grandes quantidades de terra.  

Por outro lado, e dotadas de uma missão não menos dignificante, as moscas, ao estarem na base 
da cadeia alimentar, contribuem igualmente ao bom funcionamento dos ecossistemas, e a sua 
participação em experiências relacionadas com estudos genéticos não é fator a negligenciar. 
Vejamos como elas se formam através do conto “La mosca cabezuda”, de Tomeo, e de “La mosca”, 
de Millás, respetivamente: 
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Antes	  de	  que	  yo	  naciese,	  mi	  madre	  persiguió	  al	  abejorro	  en	  pleno	  vuelo	  y	  depositó	  
sobre	  su	  cuerpo	  el	  huevo	  del	  que	  procedo.	  Una	  vez	  convertido	  en	  larva,	  me	  las	  ingenié	  
para	  penetrar	  en	  el	  cuerpo	  de	  aquel	  estúpido.	  Durante	  algún	  tiempo	  viví	  cerca	  de	  su	  
conducto	  digestivo,	  alimentándome	  con	  su	  sangre.	  Día	  a	  día,	  el	  abejorro	  fue	  
debilitándose	  y	  acabó	  muriendo.	  Sonó,	  entonces	  la	  era	  de	  mi	  liberación.	  (2012:	  32)	  

A	  mí	  me	  acaloraba	  mucho	  la	  palabra	  metamorfosis,	  pero	  lo	  que	  me	  ponía	  al	  borde	  de	  
la	  parada	  respiratoria	  era	  el	  recitado	  de	  ese	  proceso	  que	  atraviesan	  las	  moscas:	  huevo,	  
larva,	  pupa	  e	  imago	  alada.	  (2011:107)	  	  

Em “Biografia de una mosca”iv, o olhar de Millás já não é o da criança imaginativa, pobre, que se 
excita com qualquer novidade e que tem inveja das sugestões eróticas que pode causar no amigo a 
visão de uma Sininho de Peter Pan, essa fada de James Matthew Barrie que é a fusão da menina 
com o inseto; encontramos, sim, um Millás adulto, curioso, ávido do conhecimento científico e que 
procura os especialistas certos para uma lição de biologia. Num registo por vezes a lembrar o de um 
relatório de laboratório, mas cotejado com uma sensibilidade que lhe é própria, o autor empenha-se 
em dar-nos uma visão detalhada de todo o processo de transformação da mosca: 

Observé	  atentamente	  el	  huevo	  (…).	  Se	  trataba	  de	  un	  óvalo	  blanco	  con	  dos	  espiráculos	  
que,	  situados	  a	  modo	  de	  periscopios	  en	  uno	  de	  sus	  extremos,	  tomaban	  el	  oxígeno	  del	  
aire.(…)	  Desde	  la	  puesta,	  se	  produce	  el	  desarrollo	  embrionario,	  cuyo	  proceso,	  
observado	  al	  microscopio,	  resulta	  espectacular	  por	  la	  velocidad	  a	  la	  que	  se	  divide	  el	  
núcleo.	  A	  las	  22.00	  sale	  una	  larva	  de	  primer	  estadio	  que	  dura	  24	  horas.	  La	  larva,	  
semitransparente,	  es	  bellísima,	  parece	  una	  lágrima	  viva.	  Como	  no	  tiene	  otra	  función	  
que	  la	  de	  comer,	  posee	  dos	  mandíbulas	  muy	  desarrolladas	  que	  devoran	  sin	  descanso	  el	  
paisaje.	  Por	  lo	  demás,	  y	  dado	  su	  destino,	  sólo	  posee	  aparato	  digestivo	  y	  respiratorio.	  Su	  
crecimiento	  es	  tan	  rápido	  que	  a	  las	  24	  horas	  de	  salir	  del	  huevo	  tiene	  que	  cambiar	  de	  
camisa.	  Aparece	  entonces	  la	  larva	  de	  segundo	  estadio,	  que	  dura	  24	  horas	  más	  y	  da	  
lugar	  a	  la	  de	  tercer	  estadio,	  que	  vive	  otro	  tanto.	  Llegado	  ese	  momento,	  la	  larva	  busca	  
un	  lugar	  seco	  (se	  retira	  a	  meditar,	  como	  el	  que	  dice),	  donde	  su	  camisa	  se	  endurece,	  
convirtiéndose	  en	  una	  suerte	  de	  capullo	  de	  color	  caramelo,	  semitransparente.	  A	  partir	  
de	  este	  instante	  los	  tejidos	  larvarios	  se	  degradan	  y	  la	  mosca,	  tras	  cuatro	  días	  de	  
meditación,	  se	  convierte	  en	  un	  insecto	  adulto.	  

A metamorfose, tanto da mosca como da formiga, traz a ideia de uma revelação que remetemos, 
uma vez mais, para as páginas que se seguem.  

Do que ficou dito neste (segundo) preâmbulo, parece-nos claro que qualidades não faltam a estes 
dois insetos, aqui descritos do ponto de vista de uma biologia elementar; mas até que ponto serão 
seres tão transparentes e neutros que não possam trazer, à página branca dos grandes monstros 
literários que são Tomeo e Millás, um pouco da “épaisseur” a que se referia Roland Barthes, em Le 
Degré Zero de l’écriture? Até que ponto não serão eles personagens bafejadas pelo mistério da 
literariedade? 
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Uma questão de escala – notas elementares sobre o amor 

Com “Biografia de una mosca”, Millás parece recuperar a lição da relatividade que escritos como 
os de Jonathan Swift ou Voltaire tão bem souberam expor em pleno século XVIIIv. A observação em 
laboratório da vida de uma mosca, Catalina, e do seu parceiro, Prudêncio (Pruden), torna-se ocasião 
para uma série de reflexões sobre a própria existência humana e sobre o lugar dessa mesma 
existência no universo plural. O ciclo de inferências que o escritor vai fazendo até chegar à pergunta 
“¿Seremos Marte nosotros para alguien?” começa com a constatação de que entre a vida das moscas 
e a dos homens há um grande número de similitudes, como se a vida curta da mosca fosse uma 
réplica da de uma existência humana. O paralelo de Millás tem, a nosso ver, certa dose de 
originalidade na medida em que procura entre uma e outra realidade, não as diferenças (e estas são 
visíveis à simples vista) mas as semelhanças. Mais: ele acredita que há uma parte de mosca nele, 
assim como há também uma parte de mosca nos seus pais, como no-lo refere nos seguintes 
fragmentos de “Biografia de una mosca” e “Mosca española”: 

Llevaba	  una	  especie	  de	  diario	  de	  Catalina	  (…),	  de	  modo	  que	  al	  contar	  su	  vida	  relataba	  
inevitablemente,	  y	  en	  lo	  que	  tengo	  de	  mosca	  (un	  60%,	  dicen),	  parte	  de	  la	  mía.	  Recordé	  
cuando	  yo	  mismo	  era	  capaz	  de	  correr	  incansablemente	  todo	  el	  día,	  cuando	  me	  subía	  a	  
los	  árboles,	  cuando	  volaba	  con	  la	  imaginación,	  cuando	  descubrí	  el	  sexo,	  cuando	  lo	  
redescubrí,	  cuando	  fui	  aceptado,	  cuando	  fui	  rechazado,	  cuando	  llegaron	  los	  primeros	  
dolores	  de	  espalda,	  las	  primeras	  goteras.	  	  

Una	  noche,	  de	  pequeño,	  soñé	  que	  mis	  padres	  eran	  moscas,	  y	  todavía	  	  no	  se	  me	  ha	  ido	  
de	  la	  cabeza	  la	  extraña	  sensación	  corporal	  con	  la	  que	  volé	  de	  la	  cama.	  No	  dije	  nada	  
porque	  mis	  progenitores	  estaban	  convencidos	  de	  ser	  seres	  humanos	  y	  no	  era	  cuestión	  
de	  darles	  más	  disgustos	  de	  los	  que	  ya	  les	  había	  proporcionado	  mi	  nacimiento.	  Ahora	  
bien,	  para	  decirlo	  todo,	  creo	  que	  éramos	  moscas	  españolas,	  por	  el	  bigote	  de	  mi	  padre	  y	  
la	  mantilla	  de	  mi	  madre.	  (2011:	  396)	  

Este transporte passivo, mágico, do inseto ao ser humano, e em particular ao ser humano Juan 
José Millás, esta estranha osmose, é suplantada em originalidade quando o escritor apresenta a sua 
teoria da afetividade e das massas corporais. Antes de a abordarmos, prossigamos porém com o 
paralelo homem/mosca que está no início destas questões.  

Em primeiro lugar, somos dotados de um mesmo mecanismo baseado no caráter bilateral do 
organismo (que se dispõe numa coerência direito/esquerdo, dorso/ventre, anterior/posterior) e no 
desempenho das mesmas funções fisiológicas. Sendo essa evidência verificável nos restantes 
animais, seria, provavelmente, mais tentador observar um que compartilhasse connosco a mesma 
escala, no entanto, Millás lança-nos o desafio de modificar a nossa “mirada”, de lutar contra o que nos 
mostra a nossa perceçãovi. Em segundo lugar, temos em relação à mosca o mesmo mecanismo de 
envelhecimento. E o que é válido nesta degradação natural é também válido na degradação trazida 
pela doença. Com efeito, a ação da célula patológica tem sobre as outras um efeito devastador uma 
vez que se separa do grupo a que pertence para colonizar a zona saudável do organismo. Esta 
descoberta é um grande logro dos cientistas que, deste modo, tentam imobilizar a sua ação nefasta 
no ser humano. Em terceiro lugar e por mais anedótico que nos pareçam estes detalhes, o macho é 
mais ocioso, mais dado ao exercício da corte e costuma morrer primeiro, enquanto a fêmea, no final 
da vida, tende a desleixar-se e a descurar hábitos de higiene.  
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Ora, a consciência destas semelhanças (que não se tratam de um mero símile literário) fazem com 
que Millás se projete na existência das moscas como se a vida humana, de repente, se reduzisse à 
escala do inseto, por via de operações matemáticas simples, e a realidade do inseto passasse a ser 
passível de se exprimir numa semântica própria do humano. É nesta comunhão que se declaram os 
afetos do autor-narrador, um género de amor nascente, que aliam a ternura ao humor em expressões 
como “se me rompe el corazón” e desabafos desta natureza:  

Yo	  iba	  cada	  poco	  al	  laboratorio,	  para	  ver	  cómo	  se	  desarrollaba	  Catalina.	  Si	  no	  me	  era	  
posible	  ir,	  telefoneaba	  a	  Manolo	  Calleja,	  que	  me	  ponía	  al	  tanto	  de	  los	  progresos	  
existenciales	  de	  Catalina	  y	  Pruden.	  Las	  moscas	  estaban	  bien,	  siempre	  estaban	  bien,	  
pero	  yo	  las	  echaba	  de	  menos	  (a	  Catalina	  especialmente).	  

Le	  digo	  que	  Catalina	  y	  Pruden	  han	  envejecido.	  Le	  enumero	  los	  síntomas	  y	  le	  parecen	  
normales.	  "A	  partir	  de	  ahora",	  me	  dice,	  "perderán	  motilidad	  y	  observarás	  un	  deterioro	  
claro.	  Quizá	  se	  les	  quiebren	  las	  alas".	  Manolo	  Calleja	  habla	  sin	  darse	  cuenta	  del	  daño	  
que	  me	  hace.	  

Ha	  muerto	  Pruden.	  (…)	  Pereció	  con	  naturalidad,	  sin	  muchos	  aspavientos.	  (…)	  Luego	  
introduje	  un	  pedazo	  de	  manzana	  en	  el	  cilindro.	  La	  manzana,	  pensé,	  podría	  restituir	  los	  
niveles	  de	  humedad	  al	  tiempo	  de	  animar	  a	  Catalina,	  que	  en	  apariencia	  se	  encuentra	  
bien.	  (…)	  He	  telefoneado	  a	  Manolo	  Calleja	  y	  me	  ha	  dado	  el	  pésame	  (por	  Pruden). 

O humor atinge a sua expressão máxima quando Millás recupera os seus pensamentos eróticos 
da infância em relação à metamorfose da mosca. Desta vez, não é a Sininho imortalizada por Walt 
Disney que é chamada à narrativa, mas as figuras de Ingrid Bergman e a de Kate Moss, 
sensualidades de épocas diferentes, um género de avó e neta, simples questão de escala. Quando a 
mosca, na sua fase de pupa, sai do casulo para se transformar em inseto adulto ela é a modelo 
britânica despindo uma combinação de nylon justinha ao corpo. Nisto reside o verdadeiro milagre da 
natureza que Millás lamenta não ser anunciado com a música de violinos. Não se trata já do amor 
erotizado, corpóreo, mas de um amor, na nossa perspetiva, próximo do divino, a que a expressão “fue 
un momento glorioso” parece dar ênfase. Glorioso o momento, glorioso o corpo porque ele é que se 
transforma numa nova realidade abençoada por uma espécie de psicose daquele que o contempla. 
Mas o êxtase de Millás dissipa-se com um retorno à sua escala e a uma série de interrogações: 

La	  desaparición	  de	  Catalina	  ha	  provocado	  en	  mí,	  si	  no	  tristeza,	  cierta	  perplejidad.	  Tenía	  
que	  fallecer,	  desde	  luego,	  y	  por	  estas	  fechas,	  pero	  la	  vida	  sin	  ella	  está	  más	  vacía.	  Sin	  
exagerar,	  claro,	  pues	  no	  hay	  dolor,	  no	  hay	  duelo,	  no	  hay	  sufrimiento.	  De	  hecho,	  he	  
tratado	  de	  imaginar	  qué	  efecto	  habría	  producido	  esta	  muerte	  en	  mí	  si	  Catalina	  hubiera	  
tenido	  el	  tamaño	  de	  un	  perro,	  incluso	  de	  un	  perro	  pequeño.	  Hay	  una	  relación	  increíble	  
entre	  la	  masa	  somática	  y	  la	  energía	  sentimental.	  Una	  masa	  pequeña	  produce	  
sentimientos	  pequeños.	  ¿Dónde	  se	  encuentra	  la	  frontera	  en	  la	  que	  desaparece	  la	  
empatía?	  La	  mosca,	  sin	  duda,	  es	  una	  de	  esas	  fronteras.	  La	  mosca	  es	  una	  vida	  llevada	  al	  
límite.	  La	  mosca	  es	  Marte.	  ¿Seremos	  Marte	  nosotros	  para	  alguien?	  

O anúncio da relação entre a massa somática e a energia sentimental contraria uma série de 
frases feitas do senso comum sobre a inexistência de conexões entre o tamanho dos corpos e a 
intensidade do amor, mas quantos de nós seríamos capazes de amar uma mosca ou sequer lamentar 
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a sua morte, como quem lamenta a de um cão de estimação? A questão da insignificância das 
moscas revela-nos uma preocupação maior, conscientes que estamos da importância das escalas e 
da deficiente perceção que temos delas: seremos moscas para outras criaturas? 

Ainda uma questão de escala – notas elementares sobre o ódio 

O problema do desajuste entre escalas parece-nos ser acima de tudo um problema de perceção, e 
Millás não se coíbe em nos fazer duvidar das nossas capacidades, chamando-nos a atenção para o 
perigo de menosprezarmos as competências percetivas das moscas. Quando as vemos no exercício 
da sua inteligência, elas oferecem-se-nos como verdadeiros inimigos que debalde tentamos eliminar. 
Com Tomeo, em “La mosca estival”vii, a mosca chega mesmo a burlar a inteligência dos homens.  

A história é simples: numa noite de verão de altíssimas temperaturas, o escritor tenta concentrar-
se na leitura, mas não consegue por causa de uma mosca perturbadora. Um desconhecido que terá 
dificuldades em adormecer por causa do calor liga-lheviii, e ambos falam da mosca em questão e da 
possível relação de moscas similares com o eclodir de grandes revoluções, como a Revolução 
Francesa, que ocorrera em plena canícula. O estranho desliga sem se apresentar, e o escritor vê-se 
sem coragem para encetar uma nova tentativa de esmagamento da mosca que, agora pousa sobre o 
livro, temendo que ela só se vá embora quando voltar o frio.  

O paralelo entre a erudição alemã ostentada no título dos livros e a impotência do homem face à 
mosca coloca em relevo a dimensão ridícula do bípede face ao díptero. Como se não bastasse a 
ilustração germânica, os títulos dos livros anunciam o mergulho no universo por vezes hermético da 
psicologia. De momento, trata-se de uma leitura inacessível ao escritor que goza de vastos 
conhecimentos sobre a psicologia criminal e a delinquênciaix, mas não à mosca que, seja por se 
apropriar do livro com as suas patas, seja por atormentar o escritor até ao seu âmago, consegue 
chegar a um género de terreno submerso e proibido. A ironia é, de facto, interessante se 
relembrarmos o nosso parágrafo introdutório onde aludimos aos túneis escavados pelos insetos como 
se se tratassem de túneis do inconsciente. A comparação é repetida por Millás em “Subcolumna”: 

Me	  estremezco	  al	  imaginar	  una	  mosca	  suboscura.	  El	  prefijo	  sub	  proporciona	  a	  las	  
palabras	  una	  suerte	  de	  prestigio	  inverso,	  un	  toque	  demoníaco,	  un	  semblante	  aciago.	  
Ahí	  están	  suburbano,	  subteniente,	  subsuelo,	  subdirector	  (…),	  subconsciente…	  ¡Dios	  mío,	  
subconsciente!	  Se	  me	  ocurre	  de	  súbito	  que	  el	  hábitat	  natural	  de	  la	  mosca	  suboscura	  
sea	  el	  subconsciente,	  tan	  rico	  en	  materiales	  en	  descomposición.	  (2011:	  249)	  

Em “El Moscardón”x, essa destituição do ser humano do seu lugar é ainda mais evidente quando a 
mosca (o moscardo) que observa a mulher sentada no sofá, acaba por matar o marido que está a seu 
lado, ocupando-lhe o lugar (o “sillón”) no dia seguinte. A morte do homem é o desfecho inesperado de 
um ciclo de ações sucessivas onde o inseto que persegue a mulher na sua rotina é orientador do 
caminho a seguir e portador de boa sorte. Os avisos, porém, que imaginamos precipitarem-se 
vertiginosamente à maneira de um Rimski-Kórsakovxi, resultam num acontecimento trágico, 
responsável pela viuvez da mulher, ao contrário do que seria de esperarxii. Estamos perante o rapto 
de uma Helena pelo díptero. Se a consciência de um certo grau de consanguinidade entre o homem e 
a mosca, no ponto anterior, promovia a compaixão e abria o véu de um certo romantismoxiii (e com ele 
o desenhar de um amor sexual interferindo com um amor paternal ou um amor de dono, de tutor), 
neste momento, não há como evitar-se a abertura do véu de uma certa guerra: é o ódio anunciado.  
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Com ela, a guerra, voltemos ao universo das formigas, aquelas que alguém questionou se não 
seriam já os marcianos instalados na terraxiv. Demoremo-nos um pouco sobre as formigas mais 
guerreiras de Tomeo, através do conto “Las hormigas negras”: 

Ellas	  [las	  hormigas	  rojas]	  son	  siempre	  las	  agresoras	  pero	  no	  actúan	  nunca	  a	  tontas	  y	  a	  
locas.	  Antes	  de	  lanzarse	  contra	  nuestro	  hormiguero	  envían	  a	  sus	  exploradores	  para	  que	  
reconozcan	  el	  terreno.	  (…)	  Pese	  a	  todo,	  resultaremos	  vencidas,	  lo	  sabemos	  de	  
antemano.	  Las	  hormigas	  rojas	  se	  llevarán	  entonces	  a	  su	  madriguera	  todos	  los	  huevos,	  
larvas	  y	  ninfas	  que	  encuentren	  en	  nuestro	  nido.	  De	  esta	  forma,	  se	  asegurarán	  un	  futuro	  
ejército	  de	  esclavas.	  (2012:	  71)	  

É inevitável, neste momento, o cotejo com o poema “Soyez Polis”, de Jacques Prévert (1900-
1977), em que se narra a necessidade imperiosa de se ser educado com o sol, a terra e a lua, enfim, 
com todo o cosmos, gentes incluídas, porque, caso contrário, um exército de formigas vermelhas vem 
morder-nos os pés durante a noite: 

Il	  faut	  que	  tout	  le	  monde	  soit	  poli	  avec	  le	  monde	  ou	  alors	  il	  y	  a	  des	  guerres…	  

Des	  épidémies,	  des	  tremblements	  de	  terre,	  des	  paquets	  de	  mort,	  des	  coups	  de	  fusil…	  

Et	  de	  grosses	  méchantes	  fourmis	  rouges	  qui	  viennent	  vous	  dévorer	  les	  pieds	  pendant	  
qu’on	  dort	  la	  nuit.xv	  

Por odiosas que sejam as formigas vermelhas, elas são, contudo, fundamentais, não porque 
sirvam de papão ao adulto que não ama a natureza, mas porque há nas formigas negras uma 
voluntariedade para a escravidão que as liberta do peso da responsabilidade de se saberem livres. 
Condenação e liberdade juntam-se, na lição de Tomeo, como numa máxima sartriana: estamos 
condenados a ser livres. Não fomos os responsáveis pelo nosso nascimento, mas somos os 
responsáveis pela tomada de decisões que irão condicionar a nossa existência e a dos outros. A 
formiga negra seja a de Tomeo, seja a que nos entra em casa com uma folha de árvore morta às 
costas, prefere o sossego de não ter de pensar em grandes voos, desde que tenha assegurado o que 
lhe garanta a sobrevivênciaxvi. A formiga escrava só é escrava porque existe uma tirana. Através 
desta dicotomia (ou falsa dicotomia?) voltamos à ideia de que “as coisas” são o que são em função 
da existência das outras. O gigante de Saturno só é anão porque conheceu um gigante bem maior do 
que ele vindo da estrela Siriusxvii. Esta relatividade lança-nos de novo para a questão das escalas. 
Com ela, visitemos um dos diálogos homem/formiga de Tomeo, “La hormiga (Y 2)”, onde está clara a 
necessidade, transversal ao homem de todos os tempos, de humilhar os outros, os mais pequenos: 

-‐	  ¿Otra	  vez,	  mi	  querido	  y	  apolíneo	  Serafín,	  vuelves	  a	  echarme	  en	  cara	  mi	  pequeñez?	  –	  
protesta	  la	  hormiga	  –.	  ¿Acaso	  vas	  a	  estar	  atormentándome	  durante	  toda	  la	  vida	  por	  
algo	  de	  lo	  que,	  en	  justicia,	  nadie	  puede	  acusarme?	  ¿Qué	  culpa	  tengo	  yo	  de	  haber	  
nacido	  pequeña?	  (2012:	  403)	  

Perante a insistência de Serafim na sua tarefa de humilhar a formiga, esta recorre a uma série de 
argumentos tangendo a ameaça, socorrendo-se também de autoridades do mundo helénico, do 
iluminismo francês e do Corão. É uma formiga diferente das outras, que volta a surpreender pela sua 
erudiçãoxviii. Porém, a sua firmeza vista à lupa mais não é do que um sentido choro que comove 
Serafim e lhe revela uma grande verdade:  
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-‐	  Tienes	  razón	  –	  gimotea	  mientras	  yo	  busco	  una	  excusa	  que	  justifique	  mis	  groserías	  –.	  
No	  tengo	  más	  remedio	  que	  reconocer	  que	  soy	  un	  ser	  minúsculo.	  Pero	  te	  diré,	  Serafín,	  
que	  tu	  haces	  bueno	  aquel	  pensamiento	  de	  La	  Fontaine,	  cuando	  afirmaba	  que	  a	  
menudo	  necesitamos	  de	  alguien	  que	  sea	  más	  pequeño	  que	  nosotros.	  Por	  eso	  me	  
necesitan	  los	  hombres	  como	  tu.	  (2012:	  404)	  

Acabámos de percorrer um trilho aberto segundo a seguinte sequência: a) identificação com; b) 
amor; c) quebra da identificação; d) impossibilidade do amor; e) ódio. Entre as duas paixões 
cartesianas primitivas, empreendemos uma quase impossível viagem sumária entre escalas, 
mostrando através das faunas miudinhas de Tomeo e Millás que a co-habitabilidade do homem – e 
neste caso o homem escritor – com o inseto mosca e o inseto formiga está longe de ser pacífica. 
Veremos como a rivalidade no exercício da escrita pode apontar para uma nova possibilidade de 
identificação. 

Letras em estado terminal – notas elementares sobre a linguagem 

O escritor que vimos apiedar-se de Catalina, por esta ter a esperança de vida de apenas um mês, 
é o mesmo que em “Las Moscas”xix se tranquiliza com isso; ignoramos se por egoísmo, se por um 
resto de compaixão por aquela que leva, segundo as suas palavras, “una existencia de mierda”. A 
mosca apodera-se do ecrã do computador, com o seu ventre pesado seguindo o cursor, e o escritor 
vê nisso uma emergência de quem está à beira da morte e quer contar a sua vida. É ela a 
responsável pela coluna que se vai escrevendo. Finalmente, expira, e o escritor fecha sobre o féretro 
minúsculo o computador, como quem fecha um caixão.  

Continuamos sem saber se o gesto é o do respeito fúnebre, o mesmo que se tem ao fechar os 
olhos abertos de um pai mortoxx, ou se o da pequena vingança do rival. A frase com que Millás fecha 
o texto é enigmática por repetir o título da famosa obra de Françoise Sagan, de 1954. “Buenos días, 
tristeza” pode efetivamente ser uma declaração de compaixão por essa mosca, qual uma mulher 
acidentada numa sinuosa estrada da Côte d’Azur, ou pode ainda ser uma forma de compaixão do 
escritor por si mesmo, por ter a certeza que a mosca ao menos teve como urna o computador, ao 
passo que ele não terá a mesma fortuna.  

Desaparecido o inseto, fica a palavra, mas esta torna-se mais incómoda do que a própria mosca. 
Em “La plaga”, comporta-se da seguinte maneira: 

La	  palabra	  mosca	  se	  posaba	  también	  en	  la	  encimera	  de	  la	  cocina,	  cerca	  de	  los	  
alimentos,	  y	  en	  la	  frente	  de	  los	  enfermos.	  Acudía	  a	  los	  cadáveres	  con	  una	  diligencia	  
sorprendente,	  donde	  depositaba	  sus	  larvas.	  Y	  sólo	  se	  podía	  eliminar	  por	  medios	  
mecánicos,	  pues	  los	  químicos	  no	  le	  afectaban.	  (Millás,	  2011:	  447)	  	  

O incómodo chega a ser tal que o escritor sente a palavra “formigueiro” a subir-lhe pelas pernas 
em itálico e em tamanho 8. Noutras ocasiões (em “Letras”), as formigas são textos de trinta linhas que 
se desmoronam e que obrigam o escritor a reelaborar a sua composição. O terreno da escrita parece 
ser realmente o campo de batalha das rivalidades entre a entidade humana e a insetívora. É um ódio 
que leva à morte. Mas também as formigas depois de mortas, tal como as moscas, ganham vida 
através da palavra, ou melhor, da letra. Em, “Las hormigas”, Millás associa o inseto morto à letra 
enquanto mancha gráfica, e depressa transfere a atividade do pensamento de si mesmo para um 
objeto do âmbito do inanimado: 
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Mis	  letras,	  sobre	  papel,	  parecían	  hormigas	  que	  se	  agrupaban	  en	  torno	  a	  un	  significado	  
para	  formar	  palabras.	  Cuando	  revisto	  aquellos	  manuscritos	  llenos	  de	  hormigas	  muertas	  
–	  de	  palabras	  tachadas	  –	  todavía	  reconozco	  en	  ellos	  el	  pensamiento	  del	  bolígrafo	  con	  el	  
que	  los	  escribí.	  (2011:	  462)	  

He	  buscado	  en	  mi	  procesador	  de	  texto	  algún	  tipo	  de	  letra	  que	  me	  recuerde	  a	  las	  
hormigas	  del	  bolígrafo,	  pero	  no	  hay	  nada	  parecido.	  De	  manera	  que	  no	  sé	  ni	  como	  
escribo	  (2011:	  463)	  

A letra, a palavra e o texto são cada vez menos o escritor para passar a ser, sucessivamente, o 
inseto vivo, o inseto morto e o objeto capaz de forjar a aparência do inseto morto. Através desta 
gradação decrescente (a degradação?) chegamos ao signo último que é também aquele no qual se 
funda a linguagem, mas cuja memória eliminámos: “la caca”. Em “Caligrafia”, depois de explicar a 
forma como os cães comunicam através dos seus excrementos, Millás elucida-nos de modo 
interessante quanto à correlação entre as fezes e a linguagem: 

Pero	  es	  que	  usted	  y	  yo	  también	  tuvimos	  una	  etapa	  en	  la	  que	  considerábamos	  preciosos	  
los	  productos	  del	  ano:	  las	  heces	  fueron	  el	  primer	  regalo	  que	  hicimos	  a	  mamá	  y	  la	  única	  
diversión	  conocida	  hasta	  que	  nos	  enseñaron	  los	  juegos	  de	  palabras.	  Previamente,	  el	  
barro	  y	  la	  plasticina	  habían	  actuado	  de	  puente	  entre	  las	  deyecciones	  que	  expulsábamos	  
por	  el	  recto	  y	  el	  abecedario	  que	  luego,	  como	  por	  arte	  de	  magia,	  nos	  brotó	  de	  la	  boca.	  
(2011:	  403)	  

A viagem da linguagem, segundo ele, é pois uma viagem que vai dos intestinos à traqueia, do 
ânus à boca, que é, noutra escala, uma viagem da pré-história à época contemporânea; e a grande 
questão coloca-se (tal como se colocou noutra ocasião outra familiar): se estamos na idade da boca, 
se vamos ainda para algum lado, que vida haverá para além dos lábios? 

Não se adivinha nenhuma resposta para esta questão, tal como também ainda não sabemos se 
somos Marte para alguém, mas a clareza com que Millás aborda o tema do dejeto e da linguagem 
convida a uma procura do fecal, como se tivéssemos em nós um Artaud sedento de “amigdalisar o 
seu cocó”xxi. Em “La caca”, esta busca é iniciada quando o narrador-autor recebe uma revelação que 
qualifica de arrebato místico-escatológico: 

(…)	  me	  revelaron	  que	  el	  sentido	  de	  la	  vida	  del	  hombre	  era	  la	  producción	  de	  caca.	  (…)	  
Por	  lo	  visto	  hemos	  sido	  creados,	  al	  igual	  que	  el	  resto	  de	  los	  animales,	  para	  producir	  
aquello	  que	  tomamos	  equivocadamente	  por	  un	  residuo;	  el	  residuo	  somos	  nosotros.	  (…)	  
Los	  dioses	  no	  nos	  quieren,	  pues,	  por	  nuestra	  alma,	  sino	  por	  nuestros	  excrementos,	  que	  
alimentan	  y	  dan	  lustre	  al	  mundo	  vegetal.	  El	  mundo	  vegetal,	  a	  la	  chita	  callando,	  resulta	  
que	  es	  el	  rey	  de	  la	  creación	  (…).	  (2011: 137) 

Ora, é neste ciclo que se inscreve a atividade vital do inseto: a mosca alimenta-se, entre outras 
coisas, de fezes e de material humano e vegetal em decomposição; as formigas, de fungos. Ambas 
estão a um passo de avanço nesta procura do fecal e fazem parte do mundo vegetal a que alude 
Millás. Elas movem-se nessa linguagem portadora da ideia de renovação pelo húmus, renovação que 
é criação. A larva depositada no cadáver que fede é a mesma que inicia a vida, que a repete. E esta 
é, segundo o escritor, colateral ao processo de escrita. Vejamos o que nos diz na já citada “Biografia 
de una mosca”: 
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El	  empeño	  de	  Catalina	  en	  poner	  huevos,	  en	  reproducirse	  fuera	  de	  sí,	  idéntica	  a	  sí	  
misma,	  era	  el	  mismo	  que	  ponía	  yo	  en	  colocar	  una	  palabra	  detrás	  de	  la	  otra	  sobre	  la	  
hoja	  en	  blanco.	  Cada	  palabra	  era	  un	  huevecillo.	  

Em “El hombre hormiga”xxii, de Tomeo, o homem que se transforma voluntariamente numa 
pequenez microscópica e decide escrever à sua mãe a partir da sua condição de formiga, não 
encontra meio de o fazer porque não tem pluma nem papel, e mesmo que tivesse não conseguiria 
segurá-los. E ainda que tal fosse possível, não saberia como escrever à maneira dos homens, visto 
que perdera qualquer memória do humano. Em vez disso, o seu odor adaptou-se ao do formigueiro, 
podendo ter uma vida social plena e feliz. Voltamos assim à morte da letra (não à morte da 
linguagem) e ao regresso à terra, ao chão, à lama que convive paredes-meias com o excrementício. 
Estamos na mira do proibido, tão largamente pensado ao longo de todo o século XX. Com ele, 
encontramos Georges Bataille, sempre atual, dizendo-nos que a comunicação maior só se pode fazer 
sob uma condição: que recorramos à violação do proibido. Em Tomeo e Millás, a nossa parte maldita 
levanta as antenas e esfrega os olhos com as patas, para mostrar ao escritor que entre o “eu” e o 
“outro” (ou o “não-eu”) há uma matéria pegajosa que os une e que é indispensável à catarse que a 
escrita proporciona. 

Brevíssima nota conclusiva 

Aproveitando a presença de Bataille, rematemos a nossa incursão pela relação de amor e ódio 
entre o escritor e o inseto e procuremos ver nela possibilidade de reconciliação: “ora o homem 
sacrifica o animal, ora o animal sacrifica o homem, mas trata-se sempre de automutilação porque o 
animal e o homem formam um único ser.”xxiiiE esse único ser pode ser o homem formiga de Tomeo 
que procura através de uma existência apenas visível por microscópio viver a vida plenamente; pode 
ser uma Kate Moss livrando-se da sua sensual combinação de nylon; pode ser o escritor, Homo 
Tomeo ou Homo Millás; pode ser o leitor; ou podemos ser nós, as asitas zumbindo baixinho sob o 
som de um qualquer violino. 
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xvi Lembra-nos a formiga da fábula retomada de Fedro por La Fontaine, “La Mouche et la Fourmi”, argumentado contra a 

mosca libertina que diz frequentar os palácios. 
xvii Nova alusão à obra de Voltaire, Micromégas. 
xviii Em “La Hormiga (1)” já tinha dado provas dessa erudição ao citar a Bíblia e Esopo. 
xix MILLÁS, Juan José, op.cit., pp.529-530. 
xx Aludimos ao conto “Las Manos”, da obra que tem vindo a ser citada. 
xxi Veja-se a este respeito o que diz Julia Kristeva no festival de Sidney “100 years of cruelty”, em 2006. 
xxii TOMEO, Javier, op. cit., pp. 265-266 
xxiii  BATAILLE, Georges (2007). O Ânus Solar. Lisboa: Assírio e Alvim, p. 107. 
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Resumo 

Num mercado globalizado e cada vez mais competitivo, as empresas têm vindo a adotar diferentes 
estratégias, de modo a ganharem vantagens competitivas.  

Este artigo apresenta-se como uma proposta de reflexão sobre as várias formas de 
desenvolvimento de estratégias de cooperação, competição e coopetição. Estas têm sido cada vez 
mais uma realidade, uma vez que permitem às empresas apesar de concorrentes entre si, juntarem 
esforços para cooperarem na sua expansão, principalmente em indústrias ligadas à inovação 
tecnológica onde os custos com I&D são muito elevados. 

O objetivo deste artigo passa por explicar o fenómeno da coopetição no âmbito business to 
business, evidenciando as suas razões, vantagens, desvantagens e critérios para que a mesma 
produza resultados. 

Numa segunda parte está presente a estratégia de criação de clusters e polos de competitividade 
em Portugal, uma vez que estes assumem especial relevância no desenvolvimento de inovação 
regional, através da cooperação e coopetição entre empresas com interesses comuns para se 
tornarem mais eficientes, funcionando como alavanca para a produtividade e competitividade 
nacional.  

Palavras-chave: Business-to-Business; Coopetição; Clusters; Redes 

Abstract 

In an increasingly competitive market, companies have been adopting different strategies in order 
to gain competitive advantages. 

This paper presents a proposal for the consideration of the various forms of development 
cooperation, competition and coopetition strategies. These have been a reality, since they allow 
companies while competing, join efforts to cooperate in its expansion, especially in industries linked to 
technological innovation where the R&D costs are very high. 

The purpose of this article is to explain the phenomenon of coopetition in business to business 
area, highlighting their reasons, advantages, disadvantages and criteria to produce results. In the 
second part is present the strategy of creating clusters in Portugal in order to their special relevance in 
the development of regional innovation through cooperation and coopetition between companies with 
common interests to become more efficient, functioning as a lever for productivity and national 
competitiveness. 

Key words: Business-to-Business; Coopetition; Clusters; Networks  
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Introdução 

Numa economia turbulenta (Drucker, 1980), dominada por mercados abertos e exigentes, onde as 
empresas operam em ambientes complexos e em constante mudança, caracterizada por uma rápida 
evolução tecnológica, por facilidades nas acessibilidades e por uma forte apetência dos consumidores 
em procurarem informações sobre os processos produtivos ou sobre as características dos produtos, 
para que as empresas possam adquirir ou manter algum tipo de vantagem sobre as concorrentes é 
necessário que se disponham a adotar novas estratégias para abordar os mercados. Neste sentido, a 
união estratégica de esforços entre Pequenas e Médias Empresas concorrentes, através da formação 
de alianças de cooperação e de colaboração pode permitir a obtenção de vantagens na construção 
de uma resposta mais eficaz às novas exigências dos mercados, a qual pode por sua vez assegurar a 
sobrevivência nestes mercados turbulentos (Camarinha-Matos et al., 2009).  

Há alguns anos a competição pela maximização do lucro, pela inovação ou pela atração de novos 
clientes era o paradigma mais comum para a organização de um modelo de gestão estratégica das 
empresas. Atualmente porém, a competição com os concorrentes já não é suficiente, tal como não é 
suficiente ser o «primeiro», ou ser o «maior» ou até ser o «melhor». Os processos recentes de 
globalização da economia, associados por exemplo à abolição das barreiras alfandegárias, à 
celebração de acordos multi-laterais entre blocos económicos, à desregulamentação ou integração 
mútua de normas reguladoras (por exemplo, no âmbito da Organização Mundial do Comércio), tem 
conduzido à perda da liderança e de protagonismo dos espaços económicos tradicionais (Estados 
Unidos da América, Europa, Japão) e à emergência de novos espaços (Brasil, Rússia, Índia, China - 
BRIC). De igual modo, os mercados europeus e norte-americanos, tradicionalmente controlados por 
empresas ocidentais supostamente inovadoras e competitivas, têm sido ameaçados por produtos 
menos inovadores e de menor qualidade (oriundos do sudoeste asiático), os quais conseguem obter 
vantagens surpreendentes e justificar níveis de crescimento do PIB chinês na ordem dos 10%, por 
exemplo (Wennberg & Lindqvist, 2008). Para lidar com esta nova conjuntura, muitas empresas têm 
adoptado estratégias de integração em clusters industriais (Brachert et al, 2011; Glaeser & Kerr, 
2009; Souza, 2011), formando redes sectoriais de cooperação, ao ponto de alguns estudos revelarem 
que na década passada cerca de 50% dos novos acordos de cooperação terem sido celebrados entre 
empresas concorrentes num mesmo sector (Harbison & Pekar, 1998).  

Em mercados globalizados, de grande dimensão, complexos ou exigentes, em que as empresas 
pelos seus próprios meios já não conseguem vencer os obstáculos, adquirir os conhecimentos ou até 
mesmo manter os seus clientes, então a cooperação com os outros operadores revelou-se 
necessária para o sucesso ou até para a sobrevivência.  

Competição e Cooperação  

A abordagem competitiva continua presente na definição da estratégia de todas as empresas, uma 
vez que, tal como afirmam Bengtsson, Hintu e Kock (2003), a competição tende a estimular as 
empresas a serem mais eficientes, mais organizadas e mais orientadas para o cliente. Se as 
empresas não competissem entre si, deixariam de sentir necessidade de procurar novos produtos, de 
se expandirem para novos mercados, de desenvolverem e de melhorarem as suas competências 
centrais. Neste sentido, a competição entre empresas é uma ferramenta estratégica para acrescentar 
valor aos produtos e serviços oferecidos pelas empresas aos consumidores e, nessa medida, um 
instrumento para a obtenção de algumas vantagens competitivas em relação aos concorrentes. 
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Num contexto de competição, os operadores ambicionam sobretudo a realização dos seus 
próprios interesses, a liderança do mercado ou a aquisição de uma posição vantajosa e sustentável 
no seu sector de atividade. Procuram assim criar uma oferta de produtos ou serviços com qualidade 
superior aos seus concorrentes, por exemplo, para serem capazes de acrescentar valor, tanto para o 
cliente, como para a empresa. Neste contexto, os resultados da competição traduzem-se num jogo do 
tipo «soma nula», onde os ganhos de um correspondem inversamente às perdas dos outros (Luo, 
2007). O objetivo principal é a obtenção do máximo benefício com o mínimo de custos, ou seja, obter 
o maior retorno possível em relação ao capital investido. 

Quanto ao contexto de cooperação, Dagnino e Padula (2002) afirmam que as empresas podem 
cooperar por um conjunto de várias razões, por exemplo, para desenvolverem novas competências, 
para adquirirem novas capacidades, para reduzirem os riscos ou simplesmente pela necessidade de 
partilharem recursos escassos ou onerosos.  

Neste sentido, para muitas empresas, particularmente para as PME, a cooperação é percebida 
como um estratégia útil, já que permite ultrapassar obstáculos ou vencer certas dificuldades 
financeiras e tecnológicas, inerentes à reduzida dimensão de algumas empresas. Segundo 
Camarinha-Matos & Afsarmanesh (2006) a cooperação envolve não só a comunicação, a troca de 
informações e ajuste de actividades, mas também a partilha de recursos para atingir metas 
compatíveis. É alcançada através da divisão de trabalho entre os participantes, ou seja, o valor 
acrescentado resulta da adição de contributos individuais gerados pelos vários participantes. 

As estratégias de cooperação podem assim ser vantajosas quando duas empresas conseguem 
obter custos mais baixos ou quando conseguem inovar, por exemplo, conseguindo uma maior 
diferenciação dos seus serviços ou produtos por consequência do trabalho conjunto. A confiança é 
um ingrediente essencial no sucesso destas estratégias, sendo utilizada para reduzir os denominados 
custos das transacções ou para reduzir a incerteza associada ao risco (Cerdeira, 2010). No contexto 
de cooperação, os interesses das empresas tornam-se convergentes, os benefícios são mútuos e 
estamos perante um jogo do tipo de «soma não nula», onde todos podem ganhar e em que o 
resultado do esforço comum é superior ao que poderia ser obtido pela soma dos eventuais resultados 
individuais de cada uma das partes. A cooperação pode ser vertical ou horizontal. É vertical, quando 
as empresas pertencem a diferentes actividades da cadeia produtiva e se articulam entre si na 
produção ou comercialização dos produtos. É horizontal, quando as empresas que produzem 
produtos similares no mesmo sector de negócio, procuram partilhar conhecimentos ou recursos 
(Nassimbeni, 1998). 

O Marketing Relacional está muito presente na cooperação assim como a questão de 
desenvolvimento de redes de interdependência estratégica entre empresas. No mercado business-to-
business as redes de relações são vistas como ativos valiosos, onde ambas as partes investem e 
esperam obter retornos futuros. 

Coopetição 

A coopetição, originalmente denominada em 1980 por Raymond Noorda, fundador da Novell, é 
uma filosofia ou uma estratégia que vai além das regras convencionais de competição e cooperação 
para alcançar as vantagens de ambas (Brandenburger e Nalebuff, 1996, citado por Luo, 2007). 
Segundo Dagnino e Padula (2002) a cooperação e a competição fundem-se para formar um novo tipo 
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de interdependência estratégica interempresarial, dando origem a um sistema coopetitivo de criação 
de valor. 

A coopetição resulta da junção dos termos cooperação e competição, e diz respeito a uma 
estratégia de cooperação competitiva entre duas ou mais empresas, o que significa que as estas 
competem e cooperam simultaneamente entre si com o objetivo de criarem e de oferecerem valor 
para os seus clientes, de crescerem financeiramente ou de aumentarem as suas quotas de mercado. 
Segundo Amato Neto (2000) a cooperação entre as empresas permite articular competências e know-
how, assim como partilhar custos, riscos e conhecimentos de modo a explorar novas oportunidades 
de negócio.  

No entanto, para existir cooperação deve existir primeiro coordenação, pois os membros de uma 
rede têm prioridades, comportamentos, motivações e percepções distintas que resultam do ambiente 
onde se inserem, podendo em algumas fases competir entre si (Camarinha-Matos & Lima, 1999) 
gerando fenómenos de coopetição entre empresas. Algumas empresas podem ser mais pró-ativas do 
que outras na área da coopetição, dependendo de atributos como a experiência global, a cultura 
corporativa, e orientação estratégica, bem como atributos dos concorrentes, como a divergência de 
objetivos, partilha de recurso e complementaridade de mercado (Luo, 2007). 

Razões para a Coopetição 

Muitas são as razões pelas quais as empresas podem vir a estabelecer entre si relações de 
coopetição. Uma das principais prende-se com a existência de dificuldades no acesso a capitais para 
investimento e/ou inovação. Por exemplo em momentos de crise, quando a capitalização das 
pequenas e médias empresas é baixa ou quando o acesso ao crédito não é fácil, algumas PME ficam 
expostas a dificuldades acrescidas, pelo que poderão encarar a inovação e a criação de novos 
produtos como uma estratégia útil para ultrapassarem as limitações impostas pela crise. Contudo, 
como não têm os meios ou os recursos tecnológicos, humanos, financeiros ou a experiência, os 
conhecimentos ou as competências necessárias para o fazerem autonomamente, a cooperação com 
outras empresas a competirem no mesmo mercado ou sector de atividade pode ser percebida como 
uma solução para o problema.  

Diversos fatores económicos e estratégicos podem estar na origem de estratégias de coopetição 
no palco da concorrência global. Em primeiro lugar, a interdependência entre grandes empresas 
multinacionais nunca foi tão evidente e tão necessária, por exemplo, para permitir a entrada no 
grande mercado chinês. Em segundo lugar, o aumento da concorrência e o aumento da cooperação 
ao nível interorganizacional têm aumentado significativamente através das interconexões 
económicas, tecnológicas e transacionais entre rivais globais (Luo, 2007). 

Segundo Dagnino e Padula (2002, 4) “a natureza da coopetição corresponde a um novo tipo de 
dinâmica entre empresas, como um jogo estratégico de interação e interdependência, onde a 
cooperação e a competição estão simultaneamente “presentes e entrelaçados“. A aquisição num 
curto espaço de tempo de conhecimentos críticos sobre um novo mercado é outra das razões que 
poem conduzir as empresas à coopetição, uma vez que, ao partilharem entre si a informação 
disponível, podem ganhar vantagens competitivas capazes de permitirem melhorias significativas ao 
nível da produção e das operações. As pequenas e médias empresas poderão também ter interesse 
em coopetirem no sentido de tentarem concorrer com as grandes empresas para entrarem em novos 
mercados mais atrativos ou para oferecerem produtos diferenciados. Ao coopetirem, as empresas 
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cooperam para obterem resultados que não alcançariam sozinhas, sem contudo deixarem de 
competir entre si. 

Bouncken e Kraus (2012) apontam a coopetição como uma estratégia importante para as PME 
(sobretudo para aquelas que operam no contexto de alianças e de clusters), sugerindo a existência de 
três grandes determinantes no desempenho em inovação em contexto de coopetição: a partilha de 
conhecimento, a aprendizagem com o parceiro e a incerteza tecnológica. A informação trocada é 
utilizada para construir uma reputação, para adquirir novos contactos e para gerar 
redireccionamentos da actividade (Granovetter, 1985; Burt, 1997), sendo nesse sentido importante 
avaliar a qualidade das “ligações” adquiridas bem como a qualidade dos benefícios potenciais de 
informação (Pimentel Claro & Oliveira Claro, 2010). 

A coopetição é muito relevante na área das tecnologias, devido às constantes evoluções do 
sector, as quais encurtam o ciclo de vida dos produtos e criam a necessidade da inovação contínua, 
bem como à consequente necessidade de realizar investimentos avultados para prosseguir com 
investigação e o desenvolvimento na empresa (Gnyawali & Park, 2011). 

Vantagens e Desvantagens 

Através da coopetição as empresas podem partilhar recursos, competências e conhecimentos, 
podem aceder a novas tecnologias (as quais permitirão o desenvolvimento de novos produtos ou a 
entrada em novos segmentos e novos mercados), podem aumentar a sua capacidade de resposta e 
assim serem mais eficientes, podem responder mais facilmente às oportunidades e ameaças do 
mercado. Com esta estratégia, as empresas tendem a incrementar a sua produção, a reduzir o seu 
esforço e os riscos associados ao investimento, a reforçar a flexibilidade da sua resposta às 
exigências do mercado. Tendem também a acelerar o ritmo da produção de inovações tecnológicas, a 
valorizar as suas marcas, a aumentar o valor para os clientes e a obter ganhos com economias de 
escala.  

A coopetição entre empresas é uma estratégia que segundo Bouncken & Kraus (2012) ajuda ao 
progresso tecnológico, uma vez que permite às PME partilharem os custos com I&D, obterem 
economias de escala e sinergias - devido à partilha de recursos e competências, obterem recursos e 
conhecimentos complementares, entrarem em novos mercados, superarem os concorrentes mais 
fortes e reduzirem os riscos. 

No entanto, este tipo de estratégia também comporta alguns riscos, relacionados com a ocorrência 
de eventuais conflitos entre as partes envolvidas. Quando uma das partes apenas está interessada 
na aquisição de informação e não partilha a sua própria, aumenta a sua exposição ao risco porque 
partilha muito do seu know-how, sem receber nada em troca. Podem assim criar-se dificuldades na 
definição dos direitos e das obrigações recíprocas entre as partes, o que pode gerar problemas de 
integração, de falta de confiança, de risco de dependência, de incompatibilidade e de falta de espírito 
de cooperação.  

Até ao momento, a literatura tem incidido sobre a fragilidade da coopetição entre empresas, 
principalmente devido aos riscos de oportunismo ou mudanças externas (Bresser, 1987; Faulkner 
1994; Gulati, Nohria e Zaheer 2000; Hamel, 1991; Hamel, Doz e Prahalad 1989; Harrigan 1988; 
Yoshino e Rangan 1995, citado por Bonel e Rocco, 2007). Segundo Bonel e Rocco (2007) a primeira 
classe de riscos associados à coopetição é a saturação de uma ou mais actividades em simultâneo. 
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Uma vez que a atividade está saturada, a complementaridade com outras atividades pode diminuir. A 
segunda consequência não intencional poderá ser a substituição de uma prática interna por uma 
externa. A perda da complementaridades preexistentes podem ser compensadas pelo ganho de 
novas, mas a mudança deve ser coordenada de forma centralizada. A coopetição poderia implicar 
também mudanças ao adicionar uma ou mais novas práticas ao modelo de empresa existente, 
enriquecendo, assim, o modelo de negócio preexistente (Bonel e Rocco, 2007). 

Podem surgir ainda conflitos de poder, por exemplo, quando uma das partes tenta assumir o 
controlo dos processos de investimento em novos produtos, serviços e mercados sem cuidar de obter 
a concordância da outra parte.  

Por sua vez, a formação da rede de cooperação pode inibir o risco moral dos fornecedores, visto 
que um comportamento oportunista poderia prejudicar sua reputação perante os outros membros da 
rede (Morinishi & Guerrini, 2011). 

Como referem Gnyawali & Park (2011), as empresas debatem-se entre a necessidade de trabalhar 
em conjunto para criarem valor e a tentação de serem oportunistas. No entanto, os resultados 
positivos da coopetição continuam a ser fatores motivadores para as empresas, se esta estratégia se 
construir numa base de confiança entre as partes. 

Importância das Redes de Relacionamento na Coopetição 

Para que as parcerias sejam bem-sucedidas é importante que as partes envolvidas estabeleçam e 
respeitem algumas condições para a criação de uma clima de confiança no relacionamento, o qual é 
essencial para garantir a obtenção dos resultados desejados. Por exemplo: as partes devem 
empenhar-se mutuamente em cooperar, devem comunicar aberta e frequentemente entre si, devem 
partilhar informações, conhecimentos e experiências relevantes, devem ser capazes de declarar os 
seus interesses e de afirmarem as suas posições em assuntos relevantes sem receio de retaliações. 
Cada parte deve estar em condições ainda de acrescentar valor para a parceria, o que significa que 
deve possuir os recursos ou as competências que justificam o interesse dos outros no 
estabelecimento de uma parceria. Cada uma das partes deve estabelecer e declarar os seus direitos 
e obrigações, normas e valores éticos.  

Em função destas condições, cada uma das empresas envolvidas no processo deve ponderar a 
natureza da parceira, podendo apreciar especificamente as condições de realização da mesma, 
nomeadamente no que respeita à análise dos benefícios e dos prejuízos. Neste sentido, é importante 
saber escolher os parceiros certos, pelo menos no que respeita à partilha de um mesmo objectivo, de 
uma mesma visão sobre o propósito geral da relação, de um idêntico compromisso para o médio ou 
longo prazo e da adopção de uma atitude de transparência nos processos de negociação e de 
confiança na construção dos relacionamentos. Contudo, e apesar de tudo, as empresas devem estar 
conscientes que a parceria pode terminar e, desse modo, não devem pensar que a relação é um 
projeto para a vida toda. 

Genericamente, as relações entre as empresas são muito importantes para o desenvolvimento de 
novos produtos e/ou serviços ou até para o desenvolvimento das próprias estruturas organizacionais 
existentes. Estas redes de relacionamento tendem a estimular a cooperação, o que permite uma 
redução de custos e um ganho na eficácia na obtenção das metas propostas. Ora, estas vantagens 
habitualmente associadas às redes de relacionamento, estão também associadas à coopetição. 
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Assim, enquanto numa rede de relacionamento podemos falar de cooperação entre atores com 
diferentes valências, na coopetição o que está em causa é a celebração de práticas de colaboração 
entre empresas concorrentes, algumas das quais com valências idênticas.  

A heterogeneidade das partes de uma rede é o que mais a valoriza a rede. Ou seja, numa rede 
composta por empresas muito diferentes entre si, cada uma delas torna-se capaz de suprimir as 
necessidades das outras. Ao mesmo tempo, uma vez que “numa rede interagem empresas com as 
mais diversas valências, é também promovida a divulgação de produtos, ideias, conhecimento, entre 
outros, o que reforça todo o potencial de uma rede de relacionamento” (Bengtsson e Kock, 2000, 10). 

Atualmente existe uma certa pressão para que as empresas formem e organizem redes, por 
diversas razões: a) pela importância crescente das economias de escala e dos processos de 
internacionalização dos mercados, b) pela redução das margens de lucro decorrente da competição 
global e redução da procura, c) pela necessidade de incrementar os índices de produtividade e de 
eficiência (Luo, 2007, 5). 

O acesso a novos contatos é outro dos fatores pelos quais as empresas se podem sentir 
compelidas a integrarem e a trabalharem em rede. Quanto maior for a rede de contatos e de 
conhecimentos de uma empresa, maior é também a sua influência no mercado e mais fácil lhe será 
realizar novos negócios e conquistar novos clientes e mercados. As redes de relacionamentos podem 
potenciar a coopetição, uma vez que numa mesma rede podem estar inseridas várias empresas 
concorrentes, mas com elevado potencial de cooperação. Ao estarem ligadas por estes “pontos 
comuns” (empresas ou outros atores), é mais fácil as empresas entrarem em coopetição, pois as 
redes tendem a oferecer mais elos de ligação e mais garantias, o que cria um sentimento de 
confiança reforçada nos eventuais novos parceiros, sendo assim mais fácil gerar um novo negócio.  

Segundo Dagnino e Padula (2002) a interdependência estratégica entre as empresas envolvidas 
em processos de criação e partilha de valor evidencia o sentido e a importância do sistema 
coopetitivo de criação de valor. O que significa que a participação em redes de coopetição pode 
estimular e reforçar atitudes inovadoras no seio das empresas, uma vez que facilita o acesso a 
informação e conhecimento estratégico, designadamente no que respeita a novos mercados, 
tecnologias, produtos, materiais e processos. 

Atualmente, um tipo bastante específico de redes, os clusters, são os fortes impulsionadores da 
coopetição entre empresas, devido à sua natureza de associação de inúmeras empresas com 
interesses comuns (Dagnino e Padula, 2002). 

A aposta em Clusters e Polos	  
Ao longo das últimas décadas, os clusters passaram a ter uma grande atenção por parte dos 

poderes políticos e económicos, pois são vistos como uma forma de melhorar o crescimento e a 
competitividade dos países, através da inovação. O conceito de polo/cluster alia elementos quer de 
cooperação, quer competição, potenciando a chamada coopetição. 

Para Michael Porter (1998, 78), “clusters são concentrações geográficas de empresas e 
instituições interligadas num determinado campo que abrangem uma série de indústrias e outras 
entidades importantes para a competição”.  

Actualmente, a competição depende da produtividade e não do acesso aos inputs, da escala 
individual das empresas ou da área particular em que competem. O que importa realmente é a forma 
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como competem e a tecnologia que usam para oferecer produtos únicos. Os clusters afectam a 
competição em vários planos, por exemplo, aumentando a produtividade, estimulando a inovação que 
sustenta o crescimento da produtividade, estimulando a formação de novos negócios que nascem a 
partir das falhas detetadas e que expande e fortalece o próprio cluster. Um cluster, permite às 
empresas que o integram operar mais produtivamente na procura de inputs, aceder mais facilmente a 
informação, tecnologia e a instituições; coordenar a complementaridade com outras empresas e 
melhorar a motivação em consequência da rivalidade interna que se cria saudavelmente no interior do 
cluster (Porter,1998).  

Os clusters promovem a competição e a cooperação – dando origem à coopetição. Os 
concorrentes competem entre si para ganhar e reter clientes, mas ao mesmo tempo cooperam para 
obterem melhores resultados. A competição pode coexistir com cooperação, porque ocorre em 
diferentes dimensões e entre diferentes intervenientes. Por sua vez, a proximidade com algumas 
instituições dos clusters fomenta uma melhor coordenação na actividade das empresas e cria um 
relacionamento baseado na confiança, o qual oferece vantagens significativas associadas a ganhos 
em eficiência, eficácia e flexibilidade. 

Os clusters podem surgir por diversos motivos e preservarem-se ao longo de várias décadas, mas 
podem também perder a sua vantagem competitiva inicial devido a ameaças internas e externas 
(avanços tecnológicos, mudança das necessidades, introdução de novas leis). É o mercado que 
determina a sua dinâmica e vitalidade, por isso, para que os clusters sejam sustentáveis é necessário 
que se desenvolvam a partir das especificidades locais e que procurem oferecer vantagens 
competitivas únicas, devendo, por conseguinte, resistir à tentação de imitarem o sucesso de outros 
clusters, o qual, muitas vezes, não é reprodutível (Porter,1998). 

De um outro ponto de vista, os clusters revelam uma mútua dependência e responsabilidade 
colectiva de todas as entidades para criar condições para a competição. Eles representam uma nova 
forma de pensar sobre a localização e desafiam as organizações e o governo a pensarem em 
conjunto em estratégias inovadoras sobre o modo como podem contribuir para o sucesso, para 
desenvolvimento e para a promoção da actividade económica das empresas (Porter,1998). 

O conceito de cluster está relacionado com o desenvolvimento de projectos de inovação de base 
regional, através dos quais várias empresas cooperam com base nos seus interesses comuns com o 
objetivo de obterem ganhos de eficiência. Através da construção de uma rede de relacionamentos 
procuram obter vantagens competitivas para cada uma das empresas envolvidas e para o próprio 
grupo como um todo, a qual possa funcionar como alavanca para ganhos de produtividade e de 
competitividade nacional.  

Estes clusters podem integrar empresas públicas e privadas, bem como instituições de I&D como 
parceiros de rede. Depois de integrarem uma rede as empresas assumem papéis de 
complementaridade, por exemplo, em relação às diferentes fases dos processos produtivos, 
desenvolvendo práticas de cooperação em paralelo a práticas de competição noutros planos. Neste 
sentido, é frequente reconhecer-se que os “clusters promovem o binómio da concorrência e da 
cooperação” (Porter, 1998, 79), uma vez que as duas componentes dos relacionamentos no interior 
das redes têm em vista aumentar o seu potencial competitivo.  

De um modo geral, a formação de um cluster traz vantagens em termos de eficiência, flexibilidade 
e eficácia (Porter, 1998) para as empresas que o integram. Estas vantagens decorrem 
essencialmente das relações de complementaridade, as quais permitem a redução de custos, o 
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acesso a novos colaboradores e fornecedores, a difusão mais rápida de informação especializada. 
Em consequência do incremento das práticas de cooperação, da construção de relações baseadas 
na confiança e no desenvolvimento dos laços comunitários promove-se a partilha e transferência de 
conhecimentos e de tecnologias entre as empresas, o que agiliza a inovação em processos e 
produtos. Segundo Porter (1998), o ambiente do cluster favorece o intercâmbio de ideias e o 
aparecimento de parcerias para a realização de novos negócios, estimulando a constituição de novas 
empresas. O mesmo autor menciona ainda como benefício a motivação. Para Porter (1998), a 
rivalidade local é altamente motivadora. A pressão dos colegas amplifica a pressão competitiva dentro 
de um cluster, mesmo entre os não-competitivos ou concorrentes indirectos, levando-os a melhorar a 
produtividade e a inovar.  

Os clusters podem tornar as economias sustentáveis capazes de gerar riqueza nas regiões, 
acelerando a inovação e a melhoria da qualidade de vida, criando uma identidade reconhecida ou 
marca que agrega valor intangível para produtos e serviços (Rosenfeld, 2007).  

No entanto, os clusters estão sujeitos a ameaças internas e externas como a evolução 
tecnológica, as competências dos colaboradores, os conhecimentos técnicos e científicos, as 
mudanças de necessidades dos compradores, a introdução de novas leis, a qualidade das 
instituições de investigação ou a rigidez dos processos de algumas empresas que podem atrasar o 
progresso colectivo contribuindo para a perda de vantagem competitiva. 

Clusters e pólos em Portugal 

O crescente consenso sobre as ligações entre os clusters, vantagens competitivas e a inovação 
tem feito com que muitas regiões procurem identificar, afirmar e construir clusters. Em Portugal, a 
primeira abordagem a clusters ocorreu no início da década de 90 do século XX, com o estudo 
encomendado pelo governo português de então a Michael Porter. Depois de vários estudos, este 
sugeriu um conjunto de recomendações sobre os clusters nos quais Portugal devia apostar, de forma 
a tornar a sua economia mais competitiva. Porter sugeria que a economia portuguesa devia 
especializar-se em áreas onde possuía já alguma vantagem competitiva, dando como exemplo os 
setores do vinho, do têxtil, da cortiça, do calçado, dos produtos florestais ou da indústria dos moldes 
(Porter, 1994). 

Em 2009, no âmbito do programa Compete, e na sequência da apresentação de uma proposta 
sobre Estratégias de Eficiência Colectiva, a qual abarcou um conjunto de iniciativas visando “a 
inovação, a qualificação ou a modernização de um agregado económico, com uma implantação 
espacial de expressão nacional ou regional e que estimulam a cooperação e o funcionamento em 
rede entre as empresas e outros actores relevantes” (Compete, 2009), foram criados oito clusters e 
11 Pólos de Competitividade e Tecnologia em Portugal (cf. Guimarães, 2012). 

De acordo com o Compete (2013), estes pólos de competitividade e tecnologia deverão “assumir 
uma forte orientação para os mercados e ganhar visibilidade internacional, pelo que o Programa de 
Acção deverá estar fortemente ancorado em actividades com elevado conteúdo de I&DT, inovação e 
conhecimento”. O objectivo destes projetos é o de promover de forma sustentável a competitividade 
nacional e empresarial, atraindo novos investimentos com forte valor acrescentado e orientados para 
o futuro. Os pólos de competitividade e tecnologia constituem-se assim como um instrumento de 
incentivo à criação de novas redes de inovação e visam promover parcerias entre entidades privadas 
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e instituições públicas, com orientação internacional, as quais poderão ter uma concentração 
territorial com um ou mais focos.  

Estas parcerias poderão incluir empresas, universidades, politécnicos, centros de I&DT (e outros 
estabelecimentos de educação e formação), que em conjunto deverão cooperar, por exemplo, 
articulando o conhecimento científico e tecnológico para promover o desenvolvimento de negócios 
inovadores. Por outro lado, os clusters partilham com os Pólos de Competitividade e Tecnologia a 
necessidade de uma visão inovadora e orientada para as actividades de futuro, ainda que com 
eventual menor conteúdo de ciência e tecnologia. (Compete, 2013). Exemplos de clusters são o 
Cluster Habitat Sustentável, o das Indústrias Criativas na Região do Norte, o Cluster Agro-Industrial 
do Ribatejo, entre outros (Guimarães, 2012). 

Aos pólos/clusters cabe o papel de projectar no país uma dinâmica de procura permanente  da 
criação de valor global, voltado para a internacionalização e com os objectivos de focus estratégico; 
competição internacional de empresas, produtos e tecnologias de origem nacional, contribuindo para 
o aumento das exportações e quotas de mercado; projectos estruturantes; investimento em I&D e 
Inovação e cooperação entre actores (Compete, 2013). 

A cooperação e as alianças entre as empresas portuguesas tornam-se cada vez mais relevante no 
actual contexto económico, podendo ajudar a minimizar alguns problemas nacionais como a pequena 
dimensão da maioria das empresas, a sua insuficiência organizacional e a falta de cultura empresarial 
fortemente baseada na inovação e na internacionalização. Por outro lado, a cooperação tornar-se-á 
uma vantagem potenciando a competitividade através da junção de energias e pontos fortes. Em 
Portugal, face à actual situação de crise e de perda de competitividade da economia e das empresas 
portuguesas, com grande parte dos sectores de atividade confrontados com falta de perspectivas de 
recuperação, a dinamização de pólos/clusters poderá apontar uma perspectiva interessante.  

Limitações e oportunidades 

As principais limitações deste campo de estudos prendem-se com a avaliação do sucesso ou do 
insucesso das redes de colaboração e coopetição. Medir o desempenho de uma rede de colaboração 
ou coopetição, assim como o desempenho individual de cada um dos seus membros, poderá ser uma 
actividade importante e ainda pouco explorada na literatura. A medição do desempenho depende 
muito dos sistema de medição a usar, sendo que as redes colaborativas existentes tendem a desafiar 
os métodos de avaliação empregues no passado (Folan & Browne, 2005, citado por Camarinha-
Matos et al, 2009, 52), portanto, a aplicabilidade de sistemas de medição existentes nesta área é 
ainda questionável. É necessário ter em conta que o desempenho e os valores gerados, podem ser 
vistos a partir de diferentes pontos de vista, por exemplo, a partir da perspectiva participante 
individual, do ponto de vista da coordenação da rede e do ambiente / sociedade, ou perspectiva 
circundante. É importante também assegurar que cada membro da rede compreende as medições da 
mesma forma (têm a mesma “percepção de valor ") (Camarinha-Matos et al., 2009). 

A escola de negócios tende a enfatizar o valor monetário de um produto ou serviço, vendo o 
sistema de valores em termos de ligações de actividade entre uma empresa e seus fornecedores e 
clientes. Por sua vez, a escola sócio-psicológica considera um sistema de valores como a ordenação 
e priorização de um conjunto de valores que um actor ou uma sociedade de atores detém. As duas 
perspectivas não sendo incompatíveis, necessitam de mais pesquisas de modo a desenvolver uma 
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teoria de sistemas de valores geral que poderá ser instanciado a diferentes contextos de aplicação 
(Camarinha-Matos et al., 2009). 

Por outro lado, o sistema de incentivos, o nível de confiança, o código de ética, a cultura de 
colaboração e acordos de colaboração podem determinar o comportamento da rede e dos seus 
membros (Camarinha-Matos et al., 2009). 

Camarinha-Matos & Abreu (2005) vêem como etapa ainda preliminar de uma teoria do sistema de 
valores e caracterizaram os benefícios de colaboração, numa série de indicadores em que os 
benefícios recebidos por um participante incluem tanto os benefícios que resultaram directamente das 
actividades desenvolvidas esse participante como das atividades realizadas pelos outros participantes 
(benefícios externos), tendo por base a teoria de transações de custos, análise de redes sociais, e a 
teoria dos jogos. Assim é fornecida uma visão quer global quer individual do desempenho. Por outro 
lado, Luo (2007) sugere a criação de um diagrama de redes de coopetição, atualizando- 
regularmente, e avaliando os pontos fortes e fracos de cada membro neste diagrama pode ajudar na 
avaliação. 

Como podemos analisar, este tópico ainda não é consensual e questionável na literatura pelo que 
poderá dar origem a pesquisas futuras assim como à sua aplicabilidade no domínio dos Polos e 
Clusters. 

Considerações finais 

Face ao exposto, torna-se relevante fazer notar às pequenas e médias empresas portuguesas as 
vantagens que poderão colher se optarem por estabelecer entre si redes de cooperação, mesmo com 
empresas concorrentes. Neste sentido, uma estratégia de coopetição não só se pode constituir como 
um instrumento importante para as empresas alcançarem melhores resultados, como uma 
oportunidade para os agentes económicos, sociais e políticos demonstrarem que são capazes de 
trabalhar em conjunto e com os seus concorrentes, de uma forma saudável e em função de um 
objetivo comum: a criação de valor para o cliente.  

A natureza das vantagens obtidas com este tipo de parcerias em outros espaços económicos tem 
contribuído bastante para o desenvolvimento de mais estratégias empresariais baseadas na 
coopetição, sendo que em vários dos casos de sucesso se reconhece a importância de saber 
escolher bem os parceiros para a formação de uma parceria de sucesso, de modo a prevenir 
problemas futuros. Neste sentido, os valores da confiança, da transparência e do compromisso são 
valores fundamentais a ter em consideração. 

É importante ainda realçar que apesar do ganho de vantagens competitivas dever partir da 
iniciativa das empresas, nomeadamente para permitir a conceção de estratégias ajustadas às suas 
capacidades e ao seu posicionamento no mercado, existem várias entidades, neste caso os pólos de 
competitividade e os clusters, que podem servir como apoio e como alavancas poderosas para o 
desenvolvimento de cada projeto de formação de redes em cada um dos sector de atividade 
empresarial e, consequentemente, contribuir para o crescimento económico de um país.  

Em Portugal, os pólos de competitividade e os clusters poderão ser um bom exemplo da 
majoração dos resultados que se podem atingir, quando as empresas decidem desenvolver um 
esforço coordenado para a realização de um projeto comum. Os pólos e clusters são também uma 
boa forma de afirmar a economia regional e nacional junto dos mercados internacionais, uma boa 
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estratégia para promover a obtenção de ganhos de competitividade do país e sobretudo um bom 
instrumento para melhorar a imagem e reputação de qualidade dos produtos e empresas 
portuguesas.  
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Resumo 

O artigo apresentado tem como objectivo apresentar uma nova, mas necessária e exigente, 
reflexão sobre algumas questões de natureza epistemológica e metodológica, e suas implicações na 
investigação turística. São ainda delineados princípios orientadores para a produção de conhecimento 
em turismo, sendo aí realçada a contraposição frequentemente sugerida entre teoria e prática, ciência 
e eficácia, análise crítica e investigação rigorosa, obtida através de processos considerados neutros e 
objetivos, porque enquadrados numa lógica positivista submetida à hegemonia do discurso da ciência 
“moderna” e da sua carga argumentativa. 

Grande parte dos fenómenos analisados no contexto das ciências sociais encontra-se vinculada à 
existência física do homem e visa a procura da satisfação das suas necessidades. Tais fenómenos, 
entre os quais se consideram os turísticos, defrontam-se com limitações de recursos. O seu estudo 
obriga a uma tomada de consciência das suas potencialidades e limitações, assim como a uma 
planificação das metodologias de trabalho e a uma clarificação das questões de investigação, tendo 
em vista a produção de um conhecimento científico inovador, rigoroso e socialmente relevante.  

O nosso entendimento do trabalho científico neste domínio leva-nos a enfatizar a necessidade de 
ultrapassar os limites de um conhecimento parcelar e a procurar uma perspetiva mais abrangente e 
complexa do social. Neste sentido, queremos acentuar a necessidade de superar uma certa visão do 
social, já que a sua abordagem parece padecer da grande limitação de que o ponto de vista do 
“social” apenas se revela interessante e fecundo, para o trabalho de natureza científica, se o mesmo 
conduzir a resultados que justifiquem o investimento efetuado e for portador de significado ou for 
relevante para o futuro.  

Conscientes de que o trabalho científico não se reduz a conexões objetivas entre “coisas”, 
incluindo igualmente interacções e conexões conceptuais, partimos para esta marcha tendo em vista 
descobrir relações/conjeturas/hipóteses/perspetivas. Só quando se problematiza e se aborda uma 
nova questão de investigação com o auxílio de um método novo, de ferramentas e objetivos 
inovadores, é que se abre o caminho para a descoberta de outras “verdades” e de outros “sentidos”, 
do mesmo modo que se poderão abrir novas orientações que poderão traduzir-se em mais um passo 
em direção a novos conhecimentos num domínio científico emergente. O Turismo insere-se numa 
área pré-paradigmática, não tendo ainda conseguido gerar um consenso em torno do seu objeto de 
estudo, uma vez que não dispõe de um corpo de conhecimentos independente e autónomo, animado 
por uma dinâmica própria. Assim contextualizado, o Turismo tende a constituir-se como uma ciência 
leve (soft) e com fronteiras pouco delimitadas, para onde confluem vários saberes e onde diferentes 
disciplinas se entrecruzam. Importa, por isso, acrescentar valor ao conhecimento disponível, reunir 
contribuições e progredir no sentido de proporcionar a esta área a constituição de um corpo de 
conhecimentos interdisciplinares que permitam o seu desenvolvimento e a sua afirmação no contexto 
científico.  

Palavras-chave: Epistemologia; Crítica; Ciência; Investigação; Turismo.  

Abstract 

This paper aims at evincing the need for a new and accurate reflection upon a number of 
epistemological implications of tourism research. Principles for the construction and production of 
knowledge in tourism are also established, in which the commonly accepted opposition between 
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theory and practice, science and scientifism, criticism and interpretation is highlighted, as a result of 
using objective theoretical methodological processes (i.e., positivist processes), that derive from the 
hegemony and argumentative weight of modern science.  

 A significant number of the phenomena studied in the context of social sciences is bound up 
with the physical existence of Man and aims at fulfilling his needs. These phenomena, among which 
the tourist phenomena can be found, are confronted with resource constraints. Analysing it demands 
work and research methodologies to be carefully outlined so that their interpretation may be clear and 
their meaning and comprehensiveness may be accessible to social science. 

Our understanding of scientific work points to the need to overcome the risk of biased perspectives 
by attempting to expand it to a General Science of the Social. However, this approach seems to be 
constrained by the fact that, in terms of scientific issues, the “social” perspective will only appear to be 
interesting and fertile, if imbued with a special significance that will determine its analysis and allow its 
future success.  

Being aware of the fact that scientific work is underpinned, not only by objective connections 
between “things”, but also by conceptual connections between problems, was an important feature of 
our journey towards finding relations /conjectures / doubts / and perspectives. New organizational 
orientations may emerge only when a new problem is studied with the help of a new method, tools and 
innovative goals, targeting other “truths” and “meanings”. This will be a new step towards a new 
scientific field or even the emergence of a new “Science”. Tourism is part of a pre-paradigmatic field 
where consensus has not been reached yet, as it is not supported by an autonomous and independent 
body of knowledge with its own dynamic. In this context, Tourism tends to assume itself as having a 
distinctive nature (an essence), emerging as a soft and infinite science, in which different disciplines 
intersect in order to create a body of interdisciplinary knowledge that will result in the emergence of the 
new paradigm. 

Keywords: Epistemology; Criticism; Science; Research; Tourism. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Dedicar um artigo à explicitação do processo de produção de conhecimento científico em Turismo 
pareceu-nos um desafio importante. Na orientação de tão vasta tarefa, propomo-nos dar especial 
atenção aos paradigmas que estão na base da investigação que vem sendo realizada nesta área, aos 
métodos que nela são utilizados, bem como aos modelos explicativos que nela predominam. 
Salientamos ainda algumas das dificuldades associadas à definição do conceito de Turismo, 
problematizamos o seu estudo e sugerimos pistas para desenvolvimentos futuros. A leitura do artigo 
L’enchantement du monde touristique (Réau, 2007) relembra um olhar sobre o simbólico e o (co)construído, um 
olhar retrospetivo (sense-making, Weick, 1995), que procura compreender o modo como as pessoas se 
relacionam com o Turismo, como pensam, como criam o conhecimento a partir da experiência e como usam este 
conhecimento para se organizarem a si próprias e aos outros (Strati, 1999), o que se reflete nos paradoxos da 
gestão e, paradoxalmente, na gestão dos paradoxos do desenvolvimento turístico. 

A ilusão da descoberta, preferencialmente a milhares de quilómetros de distância, tão mais 
deslumbrantes quanto mais exóticas forem as fotografias e as imagens dos locais visitados, permite 
questionar se o centro de atenção tem sido o Turismo ou se o interesse é a globalização, 
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mundialização, a promoção do desenvolvimento económico ou a confirmação de uma marca de 
mercado ou política. 

A visão mais comum e reconhecida do estudo do Turismo, ou seja, o campo onde ganhou 
legitimidade académica, realça as dimensões do planeamento e ordenamento do território, a 
económica e, nos últimos anos, a dimensão social ou de desenvolvimento local. Como a 
produtividade aumentou o tempo livre das pessoas, o lazer passou a ser integrado no processo de 
crescimento económico, continuando a ser este, na maior parte das vezes, o verdadeiro foco da 
investigação. Daí a legitimidade da associação do Turismo a uma “indústria”, geradora de 
desenvolvimento económico, visto o lazer constituir uma variável fundamental do processo produtivo, 
sem a qual a produção e a qualidade da mesma tende a diminuir. No entanto, a questão mantém-se: 
será que podemos abordar o Turismo na perspetiva do Lazer, quando o consideramos o objeto de 
estudo? 

Outra tentativa de credibilizar cientificamente o Turismo relaciona-se com a quantificação de dados 
da atividade turística, tornando-o uma das áreas na qual a explicação dos fenómenos turísticos se 
traduz num conjunto de números infindáveis que, pretensamente, explicam, retratam e produzem 
conhecimento o objeto de estudo. Talvez por isso, nem sempre se compreenda por que o 
investimento económico realizado não gera o retorno económico desejado, ou este não é visível nos 
dados quantitativos que resultam da sua análise. O retorno económico pode ser, por vezes, uma 
forma política de atingir outros objetivos, nomeadamente o de reforçar e de valorizar as virtudes do 
turismo, seja pela recuperação do património, seja pela preservação ambiental, seja pelas 
“escapadelas” que permitem revigorar as forças de quem produz. Mas, apesar de todos estes 
argumentos serem muito importantes e de corresponderem a uma convicção partilhada ou a uma 
verdade consensual, não deixa de ser o “olhar” de uma elite que promove, implementa, desenvolve e 
usufrui do Turismo. Aliás, uma das condições para o bom funcionamento do mercado do Turismo é 
que este não se encontra alinhado diretamente só com razões comerciais ou mercantis imediatas, 
porque quem realiza a ação de o “comprar” não o faz por motivos associados a preocupações de 
desenvolvimento económico, mas, principalmente, por motivações intrínsecas de bem-estar, lazer e 
descoberta, entre outros. Continuamos, assim, em presença de preocupações, necessidades ou 
expectativas próprias de uma elite. Neste contexto, o turista “tipo” assume a forma de um ator 
económico que permite definir produtos e destinos, em suma, tipos de práticas diferenciadas, 
normalmente definidas pela visão cultural do país a que pertencem. 

Colocando o Turismo noutros termos, ou seja, como algo que produz uma relação encantada, de 
deslumbramento perante o mundo, no contexto de uma transação comercial, permite observar uma 
outra realidade: conseguir levar as pessoas a evadirem-se da vida diária, de forma a refazerem as 
forças que lhes permitam retomar as funções que exercem na cadeia produtiva. O centro de estudo 
afigura-se simples e complexo, daí paradoxal, porque permite salientar o que se esconde, ou seja, a 
relação comercial entre quem “vende” e quem “compra”, a evasão da vida do dia-a-dia, de quem 
procura e de quem oferece o sonho, o lazer.  

Esta perspetiva do Turismo encerra a gestão de duas dimensões aparentemente paradoxais, 
concretizadas na aquisição de algo material (um produto) que representa a ilusão da apropriação de 
um bem simbólico. O turista compra, regra geral, um produto virtual num catálogo, a partir de imagens 
e de informação, mas o que o impele à ação de comprar é a realidade (co)construída estabelecida na 
transação comercial entre quem compra e quem vende.  
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Para Santos (1999), a validade “prática” de uma teoria não está na sua plenitude formal ou na sua 
aparente falha de senso comum, mas sim na convergência com a realidade, dito de outro modo, na 
capacidade que a teoria tem de orientar a nossa ação de forma eficaz. Então, integrar conhecimento 
para intervir ou gerar conhecimento através da intervenção assemelha-se a duas faces de uma 
mesma moeda, se aceitarmos o pressuposto de Kelly (1955) de que, tanto ao nível individual como 
coletivo, todos procuram atribuir um sentido à sua realidade envolvente, ainda que os significados 
emergentes possam resultar das representações cognitivas dos diferentes membros sobre o que está 
“em jogo” ou dos constructos subjacentes aos sistemas cognitivos (Weick, 1979) de todos os 
elementos que interagem o “mapa” cognitivo que descreve ou representa um dado “território”, já que 
para se orientar no território é um mapa que o turista utiliza. 

O que deste ponto de vista se pretende evidenciar é a diversidade das situações estudadas, 
realçando a multiplicidade dinâmica (Thatchenkery, 1996) presente numa simultaneidade discursiva 
em cada um dos contextos que permite a sua continuidade, a sua mudança e a sua transformação. 
Parte-se, assim, da explicitação das teorias implícitas (Downey e Brief, 1986), o que permite dotar os 
diversos atores de novas informações conducentes a outras leituras dos problemas, das regras em 
vigor, das coligações dominantes e das alternativas desejadas e desejáveis, podendo contribuir para 
facilitar a introdução de mudanças, ainda que as alterações introduzidas nos territórios possam 
permitir a continuidade da existência da ambiguidade entre o discurso e o comportamento, ou a 
distância que metaforicamente separa o mapa do território.  

São diversos os paradigmas de investigação, os modelos explicativos, bem como as 
metodologias, e mais complexa ainda a conjugação dos constructos teóricos em planos de 
investigação fiáveis e credíveis, aos olhos da comunidade científica. Nessa descoberta, nesse 
movimento de ir e vir, produzir conhecimento científico significa realizar uma série de aproximações 
conceituais, de modo a compreender o objeto de investigação (Turismo) em toda a sua dimensão e 
movimento.  

A tentativa de explicação do real a partir da formulação de questões relevantes, analisadas de 
forma rigorosa, assim como a vontade de não gerar um estudo irrelevante condenado ao 
esquecimento no fundo de uma biblioteca, justificou este percurso aparentemente desligado do cerne 
do trabalho que nos propusemos realizar, mas que permitiu uma abertura à crítica, ao debate de 
ideias e de perspetivas, substituindo as orgulhosas vestes académicas por um traje humilde e 
despretensioso, necessário à descoberta e à atribuição de sentido à realidade em estudo. 

Assim, para levar avante tal tarefa, na dimensão pessoal e científica, deparámo-nos com a 
inevitabilidade de refletir sobre diferentes formas de produzir conhecimento, sobre os paradigmas em 
que se apoia a comunidade científica, bem como sobre os caminhos a percorrer e os métodos a 
utilizar, tarefa a que nos propusemos, para nos ajudar a conduzir a explicitação do conceito em 
análise. 

2. PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO 

Enfatizando a questão do Turismo como uma relação comercial em que são transacionados 
desejos, informações e expectativas, mediante a materialização de produtos turísticos, que implicam 
uma relação negocial, a produção de conhecimento atenta às interações discursivas (Ferreira, 2001) 
afigura-se como um desafio para a investigação em Turismo, na medida em que contrasta com uma 
perspetiva mais tradicional sobre o que é ciência e como esta deve ser conduzida. 
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Podemos partir da definição clássica de Durozoi (1996), partilhada pela maioria da comunidade 
científica, que reconhece como ciência a produção de todo o conhecimento racional, contraposto a 
opinião ou conhecimento imediato, que é elaborado a partir da observação, do raciocínio ou da 
experimentação e que visa a descoberta ou a explicitação das leis que regulam os fenómenos em 
estudo, bem como a sua reunião em teorias ou modelos explicativos desses fenómenos. Dito de outro 
modo, fazer ciência não é mais do que produzir conhecimento acerca de um determinado objeto de 
estudo, apoiando-se na utilização sistemática de um método previamente definido e nas técnicas de 
investigação que lhe estão associadas. Contudo, consoante nos situemos no campo das ciências 
exatas ou no campo das ciências sociais, a definição do que é ciência nem sempre surge de forma 
evidente ou consensual. Se, para as primeiras, é genericamente aceite que ciência é um sistema 
ordenado e coerente de proposições ou enunciados baseados num pequeno número de princípios, 
cuja finalidade é descrever, explicar e prever do modo mais completo possível um conjunto de 
fenómenos, identificando as leis necessárias à sua compreensão, para as segundas, a especificidade 
do seu objeto dificulta a transposição dos resultados obtidos em leis genéricas e aplicáveis a todas as 
situações, ainda que sujeitas às mesmas condições experimentais. 

Neste contexto, coloca-se-nos a pergunta: será que podemos adoptar as mesmas noções de 
ciência quando nos situamos no domínio das ciências exactas ou quando formulamos questões de 
investigação no campo das ciências sociais? Qual o papel que pode ser atribuído às ciências sociais 
quando estas visam contribuir para o conhecimento científico? 

3. PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO EM CIÊNCIAS SOCIAIS 

Não sendo nossa intenção apresentar uma revisão exaustiva da história da ciência, sintetizamos o 
âmago da questão numa ideia que se nos afigura como central e que percorre a revisão da literatura 
efectuada: o foco da discussão sobre o que é ciência. Assim, o que diferencia as ciências naturais 
das ciências sociais ou humanas centra-se na definição do objecto de estudo de cada uma delas.  

Este conflito associado à definição do conceito de “ciência” acompanha as profundas 
transformações sociais ocorridas nos séculos XVIII e XIX, caracterizadas pela ascensão da burguesia 
e consequente predomínio da produção industrial sobre a organização feudal. O papel do “homem” 
social e cognoscente, bem como a relação estabelecida por este com os objetos que o rodeavam, 
legitima a rutura com as conceções metafísicas e religiosas, rejeitando todos os pressupostos 
anteriores e lançando as novas bases para a produção do conhecimento. É assim que surge a 
valorização do facto, da experiência e da prova científica dos fenómenos estudados. Esta corrente 
ficou conhecida como positivismo e, ainda hoje, influencia grande parte da produção do conhecimento 
científico.  

Abordar o positivismo implica necessariamente referir Augusto Comte, principal expoente do 
positivismo em França, já que desde os seus primeiros escritos revela uma rejeição profunda pela 
metafísica e por toda a ciência que não se oriente pelos factos e pela prova científica dos fenómenos 
sociais (Silva, 2010). Segundo Comte, ciência é a forma de conhecimento que: a) se caracteriza pela 
certeza sensível de uma observação sistemática e pela certeza metódica que garante o acesso 
adequado aos fenómenos observados; b) relaciona os fenómenos observados a princípios que 
permitem combinar as observações isoladas; c) investiga os fenómenos procurando as suas relações 
constantes de concomitância e sucessão, isto é, as suas leis; d) é capaz de prever e controlar os 
fenómenos para a construção da sociedade positiva (Gomes, 2000, p. 13). 



Número 8 de 2013 – Comunicação e Ciências Empresariais 
Modelos explicativos e paradigmas, investigação e intervenção em Turismo 
www.exedrajournal.com	  

	  
	  

41	  
	  
	  

O paradigma positivista ganha força ao abraçar os critérios de objetividade e neutralidade, 
próprios do modelo científico das ciências naturais. Assim, o conhecimento científico não se pauta por 
juízos de valor, nem por interpretações que não decorram de uma objetiva e neutral recolha de dados, 
dados esses passíveis de serem alvo de tratamento estatístico, devido à sua natureza quantitativa 
(Gamboa, 1989). De acordo com o paradigma positivista, o que importa é a procura das causas dos 
fenómenos, a explicação dos factos pelos seus condicionantes e antecedentes, sendo que a fonte do 
conhecimento é o próprio objeto. Não podemos deixar de referir que, nesta tentativa de objetivação 
do real, não se elimina, na totalidade, a aparente subjetividade inerente à condução do processo de 
investigação científica que se apoia inevitavelmente no estudo de algo observado pelo investigador, o 
que condiciona o que se capta, aquilo a que se dá atenção, o que se valoriza e as relações que se 
estabelecem entre os fenómenos. Esta questão assume particular importância quando se pretende 
produzir conhecimento através do estudo de um objeto que resulta de interações discursivas e de 
posições de negociação entre um conjunto de atores, por vezes a milhares de quilómetros de 
distância, e cujas representações culturais e sociais, se não antagónicas, são seguramente muito 
diferentes. 

De facto, os princípios em que se baseia o pensamento positivista, designadamente, a crença de 
que existem leis ou princípios universais e permanentes que representam relações causais 
unidirecionais, bem como a crença de que existe apenas um método verdadeiramente científico para 
analisar essas relações, são abertamente questionadas por alguns investigadores no campo das 
ciências sociais (Guba e Lincoln; 1994; Walker, 1993). 

Em resposta às crescentes críticas de que foi sendo alvo, o positivismo foi sendo repensado e 
fortaleceu-se nos anos 20 com o positivismo lógico de Bertrand Russell e, mais tarde, com o 
raciocínio hipotético-dedutivo e com as unidades do método de análise (Ribeiro, 2007). Estes 
desenvolvimentos foram novamente criticados por vários cientistas sociais, abrindo caminho à 
emergência de novos paradigmas para a construção do conhecimento e dando origem a novas 
epistemologias, tais como o pós-positivismo, a teoria crítica, o construtivismo e o cognitivismo. Entre 
os pressupostos partilhados por estas novas correntes epistemológicas está a afirmação de que 
existe uma pluralidade de métodos e de que cada um destes métodos tem a sua validade própria, 
determinada pela situação específica em que é aplicado e pelo tipo de conhecimento que é procurado 
(Harvey e Myers, 1995). 

A título de exemplo, consideremos o processo de tomada de decisão nas organizações, na ótica 
da teoria do cognitivismo organizacional proposta por Cyert e March (1963). Esta baseia-se em duas 
grandes premissas: a de um corpus de categorias exaustivas e a das relações que estabelecem. 
Central para esta teoria é a análise do processo de tomada de decisão nas organizações, conduzido 
em termos de objetivos, de expectativas e de escolha que as organizações efetuam. Os objetivos 
duma organização mudam à medida que a coligação dominante é modificada pela entrada e saída 
dos seus membros, sendo considerados estratégicos e fundamentais ou problemáticos consoante a 
representação que deles fazem quem detém o poder. A escolha organizacional é influenciada pela 
definição do problema, pelas regras de decisão padronizadas, pela ordem na qual estas são 
consideradas pela componente da organização que decide entre as alternativas aceitáveis em termos 
dos objetivos que a própria organização definiu (Strati, 1999).  

Ainda relativamente ao cognitivismo organizacional, podemos salientar a importância da análise 
centrada sobre a construção pessoal de eventos e do seu significado. Tendo por base a teoria do 
constructo pessoal de Kelly, este método de análise foi desenvolvido para representar modos de 
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atribuição de significado, tanto individuais como coletivos (Strati, 1999). Kelly parte da premissa de 
que todas as pessoas procuram atribuir um sentido ao mundo que as rodeia (Fransella, 2003).  

Uma outra contribuição que aponta no mesmo sentido é constituída pelas teorias implícitas da 
organização (Downey e Brief, 1986). Neste contexto, a ideia central é a de que todos os membros de 
uma organização desenvolvem suposições e apresentam explicações sobre o seu modo de ser. As 
teorias implícitas constituem, assim, mecanismos cognitivos que traduzem em comportamentos a 
estrutura organizacional. 

A conclusão principal no que se refere à contribuição do cognitivismo para os estudos 
organizacionais pode ser resumida na ideia de que os elementos que mantêm a organização coesa 
são os mais ocultos ou remetem para o tácito ou implícito (Strati, 1999). Por outras palavras, a cola 
da organização é a ambiguidade (Cohen e March, 1974). Uma vez mais, porém, a questão é como 
lidar com a ambiguidade na organização, como estudá-la e como extrair o seu significado (Gherardi, 
1995).  

Argyris e Schön (1978) foram os primeiros autores a propor a utilização de mapas cognitivos para 
intervir nas relações organizacionais, tendo por objetivo fornecer apoio aos seus membros. Os 
autores veem a organização como um artefacto cognitivo feito de representações individuais e de 
mapas nem sempre coincidentes com os que são públicos e oficiais. Os membros de qualquer 
organização usam dois tipos diferentes de mapas para orientar a sua ação no contexto 
organizacional: mapas expostos, que são muitas vezes publicados em documentos públicos e oficiais; 
e mapas em uso, aqueles que na verdade são utilizados na interação quotidiana. Teorias abertas ou 
declaradas proporcionam um enquadramento com o qual os atores organizacionais justificam as suas 
ações, caso elas sejam questionadas. Mas são as teorias-em-uso que guiam o trabalho na 
organização. Os mapas-em-uso são constantemente reconstruídos através de elaboração cognitiva a 
nível individual, constituindo o resultado do esforço de cada membro para se posicionar dentro da 
organização, ajustando-se continuamente às mudanças provocadas por este mesmo esforço de 
elaboração cognitiva. Estes mapas são muitas vezes deixados implícitos, tanto por não serem visíveis 
para os outros membros individuais, como pela sua incongruência em relação aos mapas abertos e 
oficiais, o que é percebido como uma ameaça potencial. Trazê-los à luz do dia não só ajuda a dar 
uma forma organizacional à dificuldade (problema), que por vezes obriga ao recurso a consultores, 
como vai proporcionar uma ideia preliminar das mudanças que podem ser necessárias e sobre o 
modo como as levar a cabo. 

Intervenções que utilizam a abordagem desenvolvida por Argyris e Schön tomam a forma de 
eventos de aprendizagem na ação (Revans, 1982). Os membros aprendem a conhecer a sua 
organização e são deste modo capacitados para produzir mudanças. A ênfase é colocada no 
processo de aquisição de conhecimentos e não no seu produto, através de entrevistas, reuniões de 
grupo e do estudo pelos participantes de casos particularmente significativos com resultados positivos 
ou negativos. É este o ponto específico que nos orienta: como produzir conhecimento? Como lhe 
atribuir sentido? 

Também do ponto de vista epistemológico, já o método fenomenológico ressaltava a capacidade 
de interpretação e reflexão do pesquisador sobre o fenómeno que é objeto de seu estudo. A 
conceção de ciência aqui presente baseava-se na compreensão dos fenómenos nas suas diferentes 
manifestações, desvendando-os nos seus mecanismos essenciais. A subjetividade, portanto, era 
considerada um elemento fundamental e a interpretação do objeto, garantida no rigoroso processo da 
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passagem da experiência fenoménica à sua compreensão, realizava-se através do resgate do todo 
implícito no fenómeno. 

O método fenomenológico através do distanciamento crítico perante as metodologias baseadas no 
experimentalismo, foi por isso sendo apresentado como uma alternativa específica no processo de 
criação do conhecimento, fundado numa visão existencialista do homem, considerando-o um ser 
inacabado e de relação com o mundo, dotado da capacidade de interpretação que lhe permite 
desvendar o fenómeno apreendendo a sua essência. 

Uma outra conceção de ciência surge associada ao pós-positivismo, à teoria crítica e ao 
construcionismo (Gergen, 1982), assim como a uma visão da realidade que incorpora o contributo da 
análise levada a cabo por Marx. Neste contexto, tem como questão de fundo a crítica à visão estática da 
realidade assumida por outras linhas de pensamento (positivismo e fenomenologia), uma vez que estas 
escondem o carácter dinâmico e histórico da mesma. Neste sentido, a investigação pelo seu teor crítico, 
preocupa-se em desvendar as contradições apresentadas pelo real, expressas no conflito de 
interpretações e de interesses, para então propor formas de superação, no sentido de transformar essa 
realidade, resgatando a sua dimensão histórica. Do ponto de vista epistemológico, estas correntes de 
investigação fazem incidir a sua atenção sobre a lógica interna do processo e sugerem métodos que 
permitam desvendar a dinâmica e as contradições dos fenómenos, enfatizando a importância da relação 
homem/natureza, reflexão/ação e teoria/prática. 

4. PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO E DISCURSOS 

O facto de muitas vezes se falar de ideologia no singular não significa que em todas as sociedades 
não haja uma pluralidade de sistemas ideológicos que se ocupam da codificação do real, presentes e 
ausentes nos discursos e nos diversos significados que lhe são atribuídos. Por outro lado, embora se 
procure compreender ideologias dominantes e ideologias dominadas, são as ideologias dominantes, 
ligadas aos blocos de poder, que diretamente retêm a nossa atenção. Assim, podemos afirmar que as 
diversas formações científicas que coexistem num dado momento estão articuladas de uma forma 
específica com as ideologias em vigor, de tal maneira que as práticas concretas de investigação, bem 
como os respetivos produtos, não são puramente teóricas, antes faz sentido que as mesmas sejam 
concebidas como podendo conter ideologia e teoria e admitir que uma destas possa ser 
predominante.  

A progressão do conhecimento implica, assim, genericamente, uma demarcação relativa ao 
campo ideológico de partida, a tomada de consciência da sua redução localizada, a negação e a 
superação das problemáticas que o caracterizam. Desmontar os pressupostos espontâneos que 
tendem a impor-se como evidências na representação das relações imaginárias dos indivíduos com 
as suas condições reais de existência, desconstruir as falsas transparências do senso comum mais 
ou menos elaborado que se auto designa como conhecimento, tais são as tarefas iniciais, e sempre 
recomeçadas, que os processos científicos impõem. 

No âmbito dos processos específicos de produção de conhecimento, a epistemologia enuncia e 
denuncia os obstáculos que tendem constantemente a reintroduzir o ideológico no científico. E, para o 
conseguir, localiza-se no interior e no exterior destes processos. A reflexão-intervenção sobre as 
práticas científicas, em todas as suas operações e fases, funciona como um sistema de vigilância e 
de controlos que também se exerce sobre a metodologia. Segundo Boudon (1965, p. 4), a 
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metodologia é a arte de aprender a descobrir e analisar os pressupostos e processos lógicos 
implícitos da investigação, de forma a pô-los em evidência e a sistematizá-los.  

Os diversos métodos permitem-nos organizar as práticas de investigação e centrar-nos sobre as 
operações propriamente técnicas da investigação. A função do método, numa formação científica, 
consiste essencialmente em operar a seleção das técnicas de investigação a aplicar, por referência 
ao objeto e à teoria que o constrói, em determinar-lhe os limites e as condições úteis do seu exercício, 
em relacionar e integrar os resultados obtidos. Por isso, se pode dizer que o conjunto de 
procedimentos constitutivos de uma técnica de investigação tem de ser, de algum modo, reinventado 
cientificamente de cada vez que a sua utilização é requerida (Almeida, 1975). 

Os resultados parciais que o processo vai gerando podem referir-se a conhecimentos diretamente 
relacionados com o objeto, quer a elementos por assim dizer processuais, que a prática da 
investigação impõe, em função do próprio objeto que se constrói. Poderão ser, portanto, elementos de 
natureza concetual que vão sendo incorporados na teoria em formação ou novos conceitos que essa 
teoria envolve no próprio processo da sua constituição. 

Tanto a epistemologia como a metodologia desempenham um papel crítico em relação às práticas 
concretas de investigação, à medida que estas se desenrolam. Daqui resulta a impossibilidade de um 
discurso geral, do ponto de vista epistemológico, ou de um discurso geral de método, no sentido de 
uma proposta que se traduza num conjunto de receitas destinadas a promover a garantia da 
cientificidade. O que define o papel da epistemologia é o ponto nodal entre a articulação do 
conhecimento com a construção das formações sociais como totalidades articuladas de estruturas e 
práticas. Para Foucault (1969, p. 243), abordar o funcionamento ideológico de uma ciência para o 
revelar e para o modificar não consiste em voltar aos fundamentos que a tornaram possível e a 
legitimaram: consiste em repô-la em questão como formação discursiva; consiste em abordar, não as 
contradições formais das suas proposições, mas o sistema de formação dos seus objetos, dos seus 
tipos de enunciados, dos seus conceitos, das suas opções teóricas. Consiste em retomá-la como 
prática entre outras práticas. 

Como já referimos, o investigador reflete na investigação a sua visão do mundo, das relações em 
que está envolvido, bem como os pressupostos teóricos e metodológicos que o orientam na 
abordagem do objeto em estudo. Assim, defrontámo-nos com diferentes paradigmas e o objetivo que 
presidiu à presente tentativa de síntese foi, somente, o de enfatizar a ideia inicial, ou seja, explicitar 
as variáveis em presença na relação negocial entre os atores turísticos e tentar acrescentar um outro 
olhar ao conhecimento produzido na análise das interações discursivas, implícitas ao 
desenvolvimento do Turismo. 

A revisão da literatura efetuada em várias áreas de investigação tem mostrado que a perspetiva 
positivista tem sido dominante (Orlikowski e Baroudi, 1991). Por isso, a emergência da investigação-
ação como uma linha de investigação com uma orientação distinta continua a ser objeto de 
controvérsia, sendo fortemente criticada pelos que defendem uma perspetiva positivista na 
investigação. Segundo Reason (1993, 1994), aumentar a credibilidade da investigação-ação, 
acentuando a sua capacidade de ultrapassar as limitações impostas pelo positivismo, poderá 
contribuir para legitimar um discurso no qual investigação-ação e positivismo acabem por emergir 
como orientações em oposição e com resultados contraditórias. Este ponto de vista tem levado a que 
muitos investigadores se sintam na obrigação de se colocarem de um ou de outro lado da “barricada”, 
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formando “comunidades” científicas ou originando contextos de investigação que poderão não ser os 
mais adequados a uma eficaz produção e difusão do conhecimento científico (Heller, 1993). 

Para melhor entender o que é nuclear nesta discussão e o que distingue as posições e os 
argumentos em presença, importa analisar o positivismo como uma linha de pensamento distinta, 
uma vez que a investigação-ação é geralmente vista como estando em oposição à referida linha de 
pensamento (Kock e Corner, 1996; Kock, 2000). De facto, alguns dos pressupostos em que assenta o 
positivismo – como a crença de que existem leis ou princípios universais e permanentes que 
representam relações causais unidirecionais e a crença de que existe apenas um método 
verdadeiramente científico para analisar essas relações – são clara e abertamente questionadas por 
diversos autores que se situam na linha da investigação-ação (Argyris, Putnam e Smith, 1985; Argyris 
e Schon, 1989; Brewer e Hunter, 1989; Kock, McQueen e Scott, 2000; Rowell, 2006; Walker, 1993). O 
positivismo foi em muito influenciado pelo pensamento cartesiano, tendo-se apoiado na lógica das 
ciências naturais e em métodos que recorriam à matemática para explicar e compreender o mundo, 
de uma forma fiável, sem enviesamentos, que não estivesse afetada pelas imperfeições dos órgãos 
sensoriais. Esta corrente desenvolveu-se e dominou o pensamento científico até à primeira metade 
do século XIX, altura em que a perceção de que os indivíduos não existem isolados e só podem ser 
compreendidos dentro de um contexto cultural e social ganhou força, dando lugar ao aparecimento de 
um novo modo de pensar a ciência e de formular questões de investigação. O positivismo foi ainda 
alvo de severas críticas por parte de vários cientistas sociais que abriram o caminho à emergência de 
novos paradigmas de construção de conhecimento e de novas epistemologias, tais como o pós-
positivismo, a teoria crítica e o construcionismo (Gergen, 1982). A discussão em torno dos 
pressupostos e paradigmas partilhados por diferentes correntes epistemológicas deu lugar ao 
surgimento de uma nova posição que advoga a possibilidade e a legitimidade da pluralidade e da 
simultaneidade de métodos, cada um com a sua validade própria, determinada pela situação 
específica em que é aplicado e pelo tipo de conhecimento que por ele é gerado (Gergen, 1978, 1998; 
Harvey e Myers, 1995).  

Numa perspetiva de investigação-ação, o objetivo não é experimentar, mas procurar estabelecer 
relações (correlacionais e/ou causais) entre variáveis, em situações em que a aprendizagem e a 
mudança decorrem naturalmente das intervenções. Colocada a questão nestes termos, a 
investigação-ação surge como uma estratégia de investigação e de intervenção mais plausível e 
aceitável; os seus contornos começam a ser definidos e clarificados. De facto, se a sua 
vulnerabilidade científica está associada a uma menor capacidade de descobrir leis causais em 
contextos controlados e passíveis de serem testados, a sua capacidade para lidar com fenómenos 
complexos e para se debruçar sobre relações não deterministas mas circulares ou recíprocas vai 
sendo progressivamente salientada e reconhecida.  

Desta discussão ressalta que a investigação-ação não é o oposto ou o reverso do positivismo. 
Enquanto este remete para uma epistemologia ou uma linha de pensamento distinta, aquela constitui 
uma estratégia de investigação, elaborada a partir de um projeto de intervenção, a que se associa a 
análise e a reflexão. Visando ilustrar a estratégia aqui referida, passaremos à apresentação duma 
análise que consideramos relevante. Cooperrider e Srivastva (1987, 2000) apresentam-nos uma 
modalidade de análise organizacional que designaram de appreciative inquiry, diferenciando-se de 
outras perspetivas de investigação-ação mais conhecidas e que coloca a ênfase na inovação e não 
tanto na capacidade de resolução de problemas. O que vem sendo chamado appreciative inquiry 
(Cooperrider, Whitney e Stavros, 2003) constitui uma perspetiva de investigação que se propõe como 
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objetivo descobrir, compreender e fomentar inovações nas atividades e processos organizacionais, 
constituindo uma corrente de investigação sobre mudança. 

A abordagem proposta visa utilizar o conhecimento para promover um diálogo igualitário que 
conduza à eficácia e à integridade organizacional. Neste contexto, eficácia organizacional é definida 
de uma forma muito específica: congruência entre valores organizacionais (conjunto de valores, 
normas, ideias e interesses - que nunca mudam e que os membros preservam - relativos à questão 
“como é que nos devemos organizar?”) e práticas organizacionais observadas no quotidiano. O 
appreciative inquiry remete para uma procura de conhecimento e para uma forma de teorização que 
incide sobre a ação coletiva intencional, ao mesmo tempo que visa ajudar a criar uma visão normativa 
e uma vontade coletiva, quer se trate de um grupo, de uma organização ou de uma sociedade 
considerada como um todo. Trata-se de um processo de investigação que afirma as nossas 
capacidades simbólicas e estimula a nossa capacidade inventiva, bem como as nossas capacidades 
sociais, tendo em vista expandir as nossas potencialidades, facilitar as nossas escolhas conscientes 
e contribuir para a nossa evolução cultural. Nesse sentido, coloca uma série de questões que não se 
enquadram numa visão positivista da ciência ou numa forma de investigação-ação estritamente 
pragmática, orientada para a resolução de problemas. Contudo, os seus objetivos são, ao mesmo 
tempo, científicos (numa conceção construcionista ou socio-racionalista de ciência) e pragmáticos 
(num sentido de inovação social), bem como normativos (no sentido em que procuram afirmar tudo 
aquilo que a existência social realmente é, o que pode ser e o que deve ser ou em que se deve 
transformar), orientando-se por alguns princípios ou propondo orientações, de que destacaremos os 
seguintes: 

1) A investigação que visa promover o potencial de inovação deve começar por destacar o que é 
digno de apreço (daí o nome e o sentido a atribuir a “apreciativo”). Mais do que as falhas, 
discrepâncias ou deficiências, importa reter e salientar o que o sistema faz e o que pode fazer. Por 
outras palavras, a ênfase recai sobre o que o sistema já faz e faz bem, incentiva-o a fazer o que sabe 
fazer bem, concentra-se sobre o que pode fazer melhor e a tirar partido do que faz melhor do que 
ninguém. Segundo os autores, qualquer sistema social “trabalha” num determinado grau de entropia e 
a primeira tarefa do investigador consiste em descobrir, descrever e explicar as inovações sociais 
que, apesar de pequenas, servem para dar vida ao sistema e para ativar as competências e energias 
dos seus membros, enquanto atores que participam na construção e transformação das realidades 
organizacionais. Isto significa que o que designam por abordagem “apreciativa” parte do que existe, 
de “o que é”, e procura uma compreensão dos fatores e das forças da organização que servem para 
evidenciar o seu potencial e encaminhá-la para um outro tipo de organização, próximo do que seria o 
ideal em termos sociais e que, por isso, poderia e deveria ser digno de apreço. 

2) A investigação que tem em vista elevar o potencial da vida organizacional deve ser aplicável. 
Para ter significado, a ciência deve gerar conhecimentos e elaborar teorias que possam ser utilizados 
ou aplicados e, consequentemente, validados através da ação. Assim, um processo de investigação 
que gera conhecimentos utilizáveis e aplicáveis não deve ser entendido como algo de utópico nem 
deve estar limitado ou circunscrito a círculos académicos ou ser apresentado de uma forma que seja 
pouco relevante para o entendimento comum, para a linguagem quotidiana ou para aqueles a quem 
os conhecimentos possam ser úteis.  

3) A investigação que se ocupa do potencial social da vida organizacional deve gerar 
“desassossego”, ou seja, “incomodar” ou “provocar”. Porque uma organização é um sistema aberto e 
indeterminado, é capaz de se tornar em algo mais do que aquilo que num determinado momento é; 
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pode aprender a tomar parte ativa na sua própria construção e evolução. Assim, o conhecimento 
“apreciativo” enfatiza “o que é” e aponta para “o que poderia ser”. Nesse percurso, o conhecimento 
gerado pode expandir a capacidade inventiva e dar origem a imagens de oportunidades de 
desenvolvimento realistas, que poderão ser experimentadas numa escala mais alargada. Concebido 
nestes termos, o appreciative inquiry é pragmático e visionário. Pode ser “provocatório” ou 
incentivador, na medida em que os conhecimentos gerados por um determinado estudo 
acrescentarem valor e forem assumidos pelos membros da organização como um normativo que só 
acontece porque resulta de uma escolha que fazem. Desta forma, o appreciative inquiry pode 
contribuir para ajudar os membros de uma dada organização a modelarem o mundo em que vivem e 
em que trabalham, construindo-o de acordo com os seus próprios objetivos e valores. 

4) A investigação direcionada para o potencial da vida organizacional deve ser cooperativa. Este 
princípio evidencia a existência de uma forte relação entre o processo de investigação e o seu 
conteúdo; uma relação que no contexto da abordagem apreciativa é claramente assumida e, de forma 
argumentada, é explicitada e defendida. A relação de cooperação entre investigador e membros da 
organização estudada é, aqui, encarada como essencial, tanto por razões de ordem epistemológica, 
como por razões de ordem prática e ética (Argyris, 1970; Habermas, 1971; Susman e Evered, 1978).  

A seleção de um ou de outro método constitui um risco que o investigador assume. Risco aqui 
assumido e baseado na convicção de que: 

1) o apreço a que o appreciative inquiry se refere e que nele está contido representa um 
complemento viável às formas convencionais de investigação-ação, sendo mais adequado para a 
inovação social do que para a resolução de problemas; 

2) através da escolha metodológica (e de tudo o que a elas está ligado) que efetuamos, bem como 
dos pressupostos que adotamos e assumimos, acabamos por criar o mundo (enacted reality) que 
mais tarde descobrimos. 

Neste enquadramento, vale a pena realçar o que acrescenta e nos propõe Thatchenkery (1996) 
quando nos apresenta a Metáfora de Tamara e a Metáfora de Maya-Leela para explicar a 
multiplicidade simultânea e dinâmica presente na análise dos discursos. Boje (1995), a propósito da 
multiplicidade, fala-nos das histórias organizacionais que narram a vida da organização (Stories of the 
Storytelling Organization) inspirando-se numa peça de teatro (Tamara) cuja técnica de representação 
se caracteriza pela presença de uma estrutura multidimensional e por uma multiplicidade dinâmica. 
As várias personagens vão contando as suas histórias à medida que vão andando de divisão em 
divisão e o público segue as personagens que entende ou melhor, segue a história que mais lhe 
interessa. Esta peça era composta por doze palcos e por doze personagens criando 726 discursos 
simultâneos em movimento. Nenhum espectador consegue seguir todas as histórias a não ser que 
assista várias vezes à peça, pois esta só pode ser percebida quando o espectador consegue 
acompanhar as várias cenas (discursos) que são apresentadas em simultâneo durante o decorrer da 
peça. Também se torna difícil perceber a peça através daquilo que os outros dizem e daquilo que eles 
contam a partir das suas experiências, pois cada um elabora o seu próprio discurso sobre o que está 
a assistir ou a viver. Deste modo, Tamara pode ser uma metáfora discursiva que salienta a 
pluralidade de interpretações das histórias organizacionais e de como se distribuem numa rede de 
significados contextualizados historicamente (Boje, 1995). Para Gephart (1991), as histórias podem 
ser o fermento que permite atribuir sentido, fazer sentido dos acontecimentos. Thatchenkery (1996) 
utiliza a expressão ir um passo à frente (notch deeper), para descrever como uma organização pode 
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compreender a multiplicidade de discursos que operam em simultâneo, que não precisam de ter nem 
grande lógica, nem um objetivo determinado. São, simplesmente, discursos de variados tipos que 
coexistem, à semelhança do que acontece na peça Tamara. Podemos conceber um discurso como: a 
set of ideas and practices which condition our ways of relating to, and acting upon, particular 
phenomena. Because a discourse is always embedded in social practice, it cannot be reduced to its 
ideational content any more than be seen as devoid of theory (Knights e Morgan, 1991, p. 253).  

O conceito de discurso foi mais claramente identificado por Foucault (1976) a partir dos seus 
estudos sobre o conceito de loucura. Este conceito forma-se num contexto social particular, porque os 
vários atores percebem o mundo em determinados termos, desenvolvem determinadas práticas 
sociais que reproduzem as suas perceções como se o que dizem sobre o que acontece fosse a 
verdade; mas porque o seu discurso é aquele passa a ser essa a sua tradução do que acontece. Isto 
não é menos do que o resultado da combinação entre a relação de poder e de conhecimento 
representada pelos políticos e pelos peritos que, através de um discurso convincente, segregam “os 
loucos da sociedade através da institucionalização” the mad and the insane from “normal” society 
through a system of institutional incarceration (Thactenkery, 1996, pág. 310). Knights e Morgan (1991, 
p. 253) reforçam esta ideia: a discourse is not then simply a way of seeing; it is always embedded in 
social practices which reproduce that way of seeing as the truth of discourse.  

Os discursos vão mudando e, no mundo pós moderno, existe uma tal pluralidade de discursos 
como de atores. Os discursos mudam à medida que os atores adaptam ou mudam as condições nas 
quais os processos ocorrem. Concordando com Foucault, o poder do resultado/efeito dos discursos é 
sempre alvo de resistências, o que torna o discurso um conceito verdadeiramente dinâmico.  

Para perceber os vários atores e as relações sociais que estabelecem entre si temos de perceber 
os discursos nos quais eles situam as suas auto perceções no dia-a-dia (Knights e Morgan, 1991). Os 
discursos podem ser como um tipo de estenografia que utilizamos para mostrar e descodificar todo o 
conjunto de relações que se estabelecem entre os processos de poder e de conhecimento, pelo que 
nos dão uma visão parcial e subjetiva dos acontecimentos, o que ainda é mais marcado pelo facto de 
os discursos em si mesmo estarem condicionados/embebidos pelas práticas sociais que os 
sustentam (Foucault, 1976, p. 225). Isto pode confirmar a falsidade da preposição de que em cada 
interação social existe um único discurso válido. Contudo, existem tantos jogos, tantas combinações 
(interplay) como quantos os participantes e as histórias de vida que estiverem em presença.  

Estes discursos dão origem a conhecimento e poder (knowledge-power shapers) formando-se a 
partir da realidade social e da vida organizacional, sendo uns mais adequados do que outros, uns 
mais eficazes do que outros, uns mais disfuncionais do que outros, mas que se cruzam num 
emaranhado de jogos e numa rede que os organiza. Um dos contributos da metáfora da Maya-Leela 
na análise dos discursos prende-se com uma reconceptualização do conceito de poder. Podemos 
considerar que é esta simultaneidade discursiva que desencadeia a criatividade que pode inspirar o 
risco, a vida e a transformação; e a sua multiplicidade a continuidade das organizações 
(Thatchenkery, 1996). Este autor, através da metáfora de Maya-Leela relata-nos a existência de 
quatro discursos dominantes nas organizações.  

O “discurso contínuo” centra-se em torno da participação. O “discurso introduzido”, característico 
do modelo de organização de mudança social global, promove a incorporação de novas ideias na 
organização. Este discurso está presente e suporta a prática da consultoria. O terceiro, o “discurso 
cíclico”, é de uma intensidade reflexiva podendo assumir-se como o discurso dominante em diferentes 
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momentos da vida organizacional. Por vezes é este o privilegiado; noutras alturas é abandonado; 
mais tarde pode voltar a ser retomado. Este fenómeno não é novo porque normalmente as velhas 
ideias não morrem, mas são retomadas com um outro formato. Por último, o quarto discurso, o 
“discurso transformado”, é o que está imbuído de uma grande espiritualidade (“militância”) no qual o 
tema central da organização muda ao longo do tempo, adquire novas formas, e surge no âmbito das 
várias experiências pelas quais a organização vai passando. 

O antigo conceito de Maya-Leela, à semelhança de Tâmara, evoca a ideia de jogo ou de 
interrelação de multiplicidades, sendo Maya um conceito antigo da filosofia indiana utilizado para 
evocar a multiplicidade de formas e de processos que encontramos no mundo. Leela descreve o 
cósmico e a expressão do universo através de uma ideia de um mundo brincalhão e excêntrico que 
gera multiplicidade numa abundância exuberante. Por isso, este pode ser um conceito que permite 
explicar porque nas organizações muitas pessoas se sentem atraídas simultaneamente por vários 
discursos. 

Este aspecto é crucial, porque se cada um olhar para as organizações através do que é construído 
num construto específico, no qual o que é dominante vai e vem, consegue visualizar através desse 
movimento materializado nos discursos, as mudanças que vão ocorrendo na organização ao longo do 
tempo. Assim, a organização estrutura-se e compreende-se (atribui-se sentido) neste jogo de 
ambiguidades e de paradoxos escondido na rede de discursos. Lyotard (1984) é um autor importante 
que facilita a compreensão desta problemática com o conceito de fim e de meta-narrativa, se 
partilhármos a sua tese de que a existência de um único modelo de discurso global perde a força 
quando convive com o imenso conjunto de “falares” e de histórias fragmentadas, contraditórias, 
plurais e simultâneas, que encontramos diariamente nas organizações. 

A metáfora de Maya-Leela permite lançar um novo olhar sobre o conceito de poder pela análise do 
que é dito e das consequências do que se diz, conduzindo a uma abordagem pós-cognitiva do sentido 
de poder. A presença de todos estes discursos, múltiplos, complementares e competitivos, interagem 
na vida real das organizações e na vida das pessoas dentro das organizações, descrevendo como 
múltiplos discursos seguem e ilustram realidades organizacionais, transformando pessoas e 
sociedades. É nesta perspectiva que enquadramos este trabalho, pela necessidade sentida de 
explicitar os discursos, os jogos e a rede que os sustenta, produzidos numa relação comercial e 
negocial construída sobre algo intangível. O desafio a que nos propomos é tentar contribuir para a 
explicitação de sentido sobre o conceito de Turismo. 

5. PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO EM TURISMO 

O que se procurou realçar com as ideias até agora expostas foi a multidisciplinaridade inerente ao 
Turismo e a necessidade de nos apoiarmos em diversas ciências para o estudar e o compreender. 
Tradicionalmente, o turismo tem sido abordado numa perspetiva económica. Importa acrescentar aqui 
o lazer enquanto variável inerente à cadeia produtiva, numa perspetiva antropológica, numa visão 
geográfica e, mais recentemente, numa dimensão social. Sem dúvida, estas abordagens têm 
permitido uma ancoragem científica, assim como a legitimação e credibilização da investigação 
produzida em Turismo. No entanto, a questão inicial permanece. Qual a fronteira entre as 
problemáticas turísticas e o objeto de estudo de outras ciências sociais? Se o Turismo não é apenas 
uma prática mas uma área que é objeto de estudo, sobre a qual tem vindo a ser gerado conhecimento 
científico, e para a qual confluem vários saberes disciplinares, que tipo de investigação será a mais 
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adequada tendo em vista produzir conhecimento rigoroso e relevante? Se até à década de sessenta a 
vontade de criar uma ciência turística foi algo importante, parece que este movimento foi abandonado 
pelo consenso académico de que o método de investigação não se diferenciava do utilizado em 
outras ciências sociais. A este propósito, retoma-se aqui a definição de Durozoi (1996), que salienta a 
importância da clarificação do objeto de estudo na definição de uma ciência, bem como a 
necessidade de um método e de técnicas de investigação próprias. Podemos acrescentar que os 
discursos sobre a existência de uma ciência turística foram ciclicamente aplaudidos ou abandonados 
consoante a perspetiva dominante apontava para a defesa do turismo como indústria, produto 
económico ou campo de investigação, não sendo claro na revisão da literatura um consenso sobre o 
seu objeto de estudo. Em suma, se se trata de uma ciência ou de uma prática e de que modo poderá 
articular-se investigação e intervenção. 

Este trabalho não se assume como uma investigação científica sobre esta matéria, já que não é 
esse o seu objetivo nem a sua pretensão. Pensamos, todavia, poder contribuir com um outro olhar 
para o estudo deste fenómeno, apoiando-nos numa prática reflexiva que passou pelo trabalho de 
encontrar respostas para os problemas apresentados por quem faz ou usufrui do Turismo. O que 
esperamos enfatizar são as dimensões política, cultural e psicológica, presentes nas decisões de 
quem detém o poder, tendo em vista criar condições facilitadoras para que o Turismo ocorra e para 
que as motivações que sustentam as opções de fazer e de usufruir do Turismo, de quem o alimenta e 
anima, sejam evidenciadas num quadro de interações multiculturais que orientam e condicionam os 
atributos que os diversos atores em presença associam às transações turísticas. Esta complexidade 
de fatores que motivam e criam o turismo dificulta a obtenção dum consenso no seio da comunidade 
que se dedica ao seu estudo, no que respeita à identificação da sua especificidade, assim como 
facilita a compreensão de alguns argumentos que questionam a relevância dos modelos explicativos 
que sobre o mesmo têm vindo a ser produzidos e a eficácia de modelos de intervenção que visam o 
seu desenvolvimento. 

De la Torre (1992, p.19), apoiando-se na definição proposta pela Organização Mundial de Turismo 
que define turismo como a soma de relações e de serviços resultantes de uma mudança de 
residência temporária e voluntária, por motivos alheios a necessidades profissionais ou de negócios, 
diz que turismo é um fenômeno social que consiste no deslocamento voluntário e temporário de 
indivíduos ou grupos de pessoas fundamentalmente por motivos de recreação, descanso, cultura ou 
saúde. Esta perspetiva recoloca a ênfase no movimento de pessoas (turista) e nos equipamentos 
(produtos), recuperando a importância da dimensão social e humana do turismo em paralelo com a 
sua dimensão económica. Por fim, destaca-se a definição proposta pela Organização Mundial de 
Turismo em 1995 que procura reunir as principais abordagens presentes na literatura ao considerar 
que: O turismo compreende as atividades que realizam as pessoas durante suas viagens e estadas 
em lugares diferentes do seu ambiente habitual, por um período consecutivo inferior a um ano, com 
finalidade de lazer, negócios ou outras. 

Em síntese, o turismo é um fenómeno plural; podemos afirmar que é um fenómeno 
predominantemente social e cultural, num processo (co)construído de inter-relações entre os 
diferentes indivíduos que o constituem, suportado por uma estrutura  económica e ambiental. A 
abordagem sistémica do turismo permite o seu estudo e ancoragem científica porque integra 
dimensões, estruturas e intervenientes (Bull, 1994). 

Se o ponto de partida deste trabalho foi a relação negocial inerente ao Turismo, concretizada pela 
transação de produtos que representam a materialização de representações e símbolos, ancorada 
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numa multiplicidade de fatores sociais e culturais, muito mais complexos do que os presentes na 
relação tradicional produtor – cliente, então a explicitação deste conceito não poderá ser realizada 
considerando apenas as dimensões que usualmente lhe são reconhecidas. As dimensões económica, 
psicológica, antropológica, ambiental e social, apesar de serem as mais estudadas, traduzem, do 
nosso ponto de vista, uma visão fragmentada do Turismo, já que não reconhece nem realça a 
complexidade deste conceito patente nos processos políticos das organizações, ou seja, na inter-
relação organizada entre indivíduos, estruturas e envolvente (Figura 1). Estas sobressaem, são 
visíveis ou considerados relevantes consoante os jogos de poder as confirmam ou as dissimulam 
(anulam), contribuindo, assim, para que uma outra dimensão deva ser salientada: a política/marca.  

 
Figura1: Dimensões Presentes no Estudo do Turismo (formulação própria). 
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O pentágono de conexões que emerge desta relação negocial, em que os atores organizacionais 

externos determinam e condicionam o percurso do desenvolvimento do Turismo, num dado território, 
é o que parece ser, em nossa opinião, o cerne da questão e o fulcral na abordagem do conceito 
Turismo. Porque os discursos dos stakeholders, e a sua capacidade de influência, não são 
simplesmente uma “maneira de ver”, nem uma maneira de falar das coisas. São sempre embebidos 
de práticas sociais, psicológicas e políticas, que reproduzem uma determinada “maneira de ver” como 
sendo a verdadeira. Ou seja, os discursos podem ser concebidos como um conjunto de ideias e de 
práticas condicionados pelo relato dos próprios e pela sua ação sobre um determinado fenómeno e 
um acontecimento específico. Assim, procurámos enfatizar a importância do papel dos processos 
políticos nestes sistemas, através da “voz” dos stakeholders que interagem no Turismo. A referência 
ao político que aqui utilizamos deverá ser entendida em sentido metafórico e visa enfatizar a 
necessidade de reconhecer a existência de múltiplos interesses e interessados, de conflitos e de 
negociação, de alianças e de comportamentos que podem ser legítimos, impróprios ou disfuncionais, 
assim como podem influenciar a distribuição de vantagens. Como salienta a literatura da 
especialidade, os comportamentos políticos nas organizações fazem parte do seu quotidiano, 
ocorrem a todos os níveis e são inevitáveis (e.g., Mintzberg, 1986; Riggio, 2009; Robbins, 1996; 
Schein, 1977;). Tê-los em conta e considera-los uma variável que carece de mais estudo e de 
atenção, é algo que hoje é reconhecido como podendo ter um impacto positivo no desempenho de 
qualquer organização.  
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Neste sentido, sintetizamos a abordagem de Pichault (1998) que pretende explicar os diversos 
tipos de jogos de poder que emergem nas organizações, em processos contínuos de negociação e de 
mudança, nas quais stakeholders, estruturas, pessoas e parcerias são conceitos “chave”. Tal como 
defende o autor, a possibilidade de emergirem uns ou outros jogos de poder está associada à 
centralização ou à dispersão do poder numa organização, ou num contexto, e ao tipo de mecanismos 
de ligação envolvidos (Mintzberg, 1983). Ou seja, o foco está no grau de autonomia dos atores e nos 
processos nos quais estes interagem que, por sua vez, são inerentes aos motivos, atributos ou 
representações próprios dos contextos socioculturais de onde estes provêm. Pensamos que, para 
explicitar este relacionamento simbólico dos vários atores em presença, materializado pela transação 
efetiva de produtos numa base negocial, poderemos apoiar-nos no modelo político de organizações, 
nos quais as fronteiras são pouco convencionais e aparecem cada vez mais permeáveis, porque os 
vários atores organizacionais externos desempenham um papel com uma intervenção crescente, nos 
processos de mudança internos (Pichault, 1998). Para este autor, ao contrário do que defendem 
outros, que salientam a confiança mútua, a cooperação e o ultrapassar de conflitos como uma das 
características indissociáveis desses sistemas, estes não evitam os jogos de poder. Permanecem e 
são assumidos como intrínsecos a qualquer acordo organizacional. É a intervenção e o papel 
crescente, múltiplo e simultâneo dos vários intervenientes que direciona e afeta o modo como os 
jogos de poder se desenvolvem, como promovem mudanças, como se organizam num sistema e se 
refletem na tomada de decisão. Tal diversidade pode levar à justaposição de princípios de mudança 
divergentes e desafia a equipa principal (em particular os líderes) a planear novos meios de gerir os 
indivíduos dentro das organizações modernas e de sistemas complexos. 

Para Ascanio (2010), investigar em turismo obriga a um olhar multidisciplinar; um quadro concetual 
que teorize sobre a dimensão económica e ambiental (empresas, recursos turísticos, entre outros), a 
dimensão psicológica (consumidores, turistas) e a dimensão social (comunidade recetora) como um 
todo. Mas o autor não se limita a este aspeto. Salienta a importância das regras do jogo na 
manutenção do equilíbrio entre atores, contexto e recursos e da sua capacidade de estas darem 
unidade coerente a algo que, mais do que a soma das partes, resultará num novo sistema (Ascanio, 
1998).  

Na nossa perspetiva, o objeto de estudo do turismo resulta do efeito dos processos políticos de 
tomada de decisão, cuja rede de discursos e de poder facilitará ou dificultará a gestão 
interrelacionada das diversas dimensões e interdisciplinaridade presente no turismo. 

6. CONCLUSÃO 

Ao longo do presente artigo procurámos explicitar alguns dos principais desafios com que se 
confronta a investigação e a intervenção em Turismo. Identificámos pressupostos epistemológicos 
que subjazem a perspetivas teóricas e a modelos explicativos, assim como assinalámos questões de 
natureza metodológica que facilitam ou dificultam o avanço do conhecimento e o desenvolvimento de 
estudos dotados de rigor e relevância neste domínio. Ilustrámos uma via de estudo que nos parece 
viável e promissora, dando realce ao que designámos como comportamentos “políticos” nas 
organizações de turismo. Neste sentido, evidenciámos a importância de atender ao conhecimento 
tácito ou implícito com que operam os vários “stakeholders” do sistema e que, uma vez explicitados e 
comunicados, poderão contribuir para aumentar a sua eficácia, assim como facilitar a sua mudança e 
desenvolvimento.  
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O presente trabalho representa uma contribuição para a clarificação conceptual, acrescenta valor 
à reflexão de natureza epistemológica e metodológica, tendo implicações para a explicação e a 
intervenção em Turismo.  

O objectivo que nos propusemos ao elaborar este artigo e que explicitámos no seu início tinha que 
ver com a necessidade de repensar algumas questões de natureza epistemológica e metodológica, e 
suas implicações na investigação turística, por considerarmos que esta reflexão merece atenção, não 
deve ser iludida nem evitada. A mesma é vantajosa para a clarificação conceptual e para o avanço do 
conhecimento em Turismo. No mesmo sentido, a investigação empírica dedicada ao Turismo poderá 
ser enriquecida se criticamente for capaz de se distanciar duma lógica positivista e da sua 
argumentação, que, em vários domínios científicos, é cada vez menos convincente. Também no 
Turismo, em nossa opinião, a investigação empírica ganha em não ignorar a abertura e a inovação 
trazida por esta perspectiva.  

Ao longo do presente artigo procurámos ilustrar como algumas dimensões, para além da física e 
económica (distâncias percorridas em busca de territórios ou paisagens desconhecidos e custos 
associados), estão em acção no Turismo e o influenciam. Nesse sentido, questionámos algumas 
ideias feitas ou bastante divulgadas, assim como salientámos a importância e os efeitos de outras 
dimensões, designadamente a simbólica e “politica”. O percurso efectuado permitiu-nos questionar se 
a atenção da investigação que se ocupa de turismo está, de facto, centrada no fenómeno Turismo ou 
se o seu principal interesse é um outro, como, por exemplo, a globalização, a promoção do 
desenvolvimento económico, a gestão de uma marca ou a gestão de destinos. Considerámos ter 
posto em evidência a importância das dimensões simbólica e política nos processos que envolvem o 
Turismo. A aqui referida dimensão “política” dever ser entendida no seu sentido metafórico. À 
semelhança do que ocorre no sistema político também no seio das organizações há interesses e 
objectivos, há processos e actores. Os interesses e objectivos que caracterizam os diversos 
“stakeholders” que operam no interior do sistema conduzem a processos e a resultados que importa 
os decisores terem em conta. Uma investigação científica rigorosa e socialmente relevante poderá 
contribuir para evidenciar esses processos e resultados. Com o presente artigo quisemos ilustrar 
alguns desses processos em acção no Turismo.  
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Dossier temático - Comunicação Interna, Capitais Humanos e Mudança nas 
Organizações 

Editorial 

A Comunicação Interna, o desenvolvimento de Capitais Humanos e a Mudança constituem áreas 
estratégicas de intervenção nas organizações fortemente promotoras de competitividade. Esta 
constatação decorre fundamentalmente de um processo evolutivo de décadas, que tornou vísivel o 
interesse quer por parte de académicos e investigadores, quer por parte de gestores, em cristalizar 
conhecimentos e práticas sobre áreas de desenvolvimento organizacional promotoras de eficácia. 
Assim, cada uma destas áreas estratégicas de intervenção nas organizações possui um corpo teórico 
e empirico bem fundamentado e estável, assim como, apreciáveis metodologias de apoio à 
concretização e aplicação práticas dos conhecimentos.  

O título deste dossier temático Comunicação Interna, Capitais Humanos e Mudança nas 
Organizações deriva do interesse em concretizar três objectivos fundamentais em torno dos temas 
em apreço, relacionados com questões de sistematização teórica, bem como de desenvolvimento de 
contribuições empiricas: (1) um primeiro objectivo deste número temático prende-se com a utilidade 
de integrar, num mesmo número, um conjunto de trabalhos de investigação sobre temas da área da 
Comunicação Interna e Gestão de Recursos Humanos, bem como da Mudança Organizacional; (2) 
um segundo objectivo, prende-se com a utilidade de produção de alguns contributos empiricos em 
torno dos temas anteriormente mencionados; (3) um terceiro objectivo, relaciona-se com a 
concretização, sob forma de artigos cientificos, de um conjunto de estudos que permitem estabelecer 
pontes e articulações entre cada um dos temas que norteiam este número temático. 

Assim, foi preocupação deste dossier temático apresentar estudos que retratam diferentes 
momentos da relação entre colaboradores e as suas organizações ao longo do tempo. Neste sentido, 
este número temático apresenta artigos que refletem sobre o momento em que os colaboradores são 
atraídos para projectos empresariais, passando pelos momentos em que são alvo de 
desenvolvimento de competências ao nível da formação. São ainda apresentados estudos que 
remetem para os momentos em que as organizações dedicam esforços de actuação em 
Comunicação Interna ou em Responsabilidade Social, de forma a dinamizar ambientes de coesão 
que maximizam beneficios de desempenho e de comportamento dos seus colaboradores, como 
constituem exemplo, os Comportamentos de Cidadania Organizacional. Por fim, são ainda 
apresentados estudos que refletem sobre a forma como os líderem intervêm na procura da 
maximização do potencial humano, assim como o modo como as organizações estruturam os seus 
processos de Mudança Organizacional. 

No artigo de Daniel Roque Gomes, Inês Figueiredo, Joana Marques, Mónica Ribau, Elisa David, 
Aurelio Ravarini e Meryl Rosenblatt, Da relevância do Factor Humano ao papel das Redes Sociais 
para a Atracção de colaboradores de elevado potencial, é apresentada uma reflexão sobre a 
pertinência do Recrutamento para a construção de equipas de trabalho competitivas e eficazes, 
posicionando-se a questão sob o ponto de vista da utilidade das Redes Sociais para efeitos de 
atracção de colaboradores de elevado potencial. O artigo apresenta um estudo empirico que pretende 
contribuir para uma reflexão sobre a relevância da utilização destas Redes para efeitos de eficácia de 
atracção de colaboradores. 
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No artigo de Elsa Soares, A Formação e o investimento das organizações nos seus Capitais 
Humanos: um estudo de caso sobre a importância da Avaliação da Formação, é produzida uma 
reflexão sobre a importância da Formação para a promoção e desenvolvimento de Capitais Humanos, 
enquadrada na actuação programada em termos de estratégia de Gestão de Recursos Humanos. A 
autora reflete sobre o conhecimento existente ao nível da formação e posiciona uma análise concreta 
ao nível da avaliação da formação. O artigo sustenta um estudo empirico sobre a relevância da 
actuação em avaliação da formação enquanto componente essencial da prática da Formação 
enquanto via de promoção e desenvolvimento de competências de colaboradores. 

Relativamente ao artigo A importância da Comunicação Interna para a Motivação dos 
Colaboradores, de autoria de Luís António Almeida, é apresentada uma sistematização de 
conhecimento de ordem teórica sobre os temas da Comunicação Interna e da Motivação de 
Colaboradores. Ao longo do artigo, o autor procura discutir a natureza da articulação entre 
Comunicação Interna e a Motivação, utilizando os principais referênciais teóricos, quer de um, quer de 
outro tema. O artigo pretende, ainda, posicionar uma reflexão sobre a importância da actuação eficaz 
em Comunicação para maximizar proveitos de desempenho das equipas de trabalho. 

No que respeita ao artigo de Sílvio Gomes Timóteo, A Influência das orientações de 
Responsabilidade Social das Organizações nos Comportamentos de Cidadania Organizacional, o 
autor produz uma discussão sobre a pertinência da Responsabilidade Social das Organizações no 
quadro da materialização de efeitos benéficos do comportamento de colaboradores nas 
organizações. É apresentado um estudo empirico que suporta uma reflexão sobre a articulação entre 
Responsabilidade Social e os Comportamentos de Cidadania Organizacional. 

Já no artigo de Maria Manuel Berardo de Andrade, A Liderança em contextos organizacionais 
competitivos, e de elevada complexidade: estudo de caso na Indústria Farmacêutica, são produzidas 
considerações sobre o papel dos Líderes em organizações inseridas em ambientes complexos e 
dinâmicos, e é efectuado um estudo empirico sobre as competências de Liderança de líderes que 
exercem a sua actividade no quadro de pressões de desempenho contrastantes. São apresentados 
resultados empiricos que permitem colocar em discussão a forma como os líderes são actualmente 
confrontados com pressões de actuação díspares, e como ponderam a sua actuação em 
conformidade com a defesa de objectivos de desempenho de equipas. 

Por fim, que toca ao artigo de Rui Jorge Machado, Os contributos da Comunicação Interna para o 
Desenvolvimento de Processos de Mudança Organizacional, é produzida uma reflexão sobre a 
articulação entre a Comunicação Interna e a Mudança Organizacional, tendo o autor procurado 
posicionar os parâmetros da actuação concertada entre actuação em Mudança Organizacional e 
actuação em Comunicação Interna. É apresentado um estudo empirico que contribui para a reflexão 
sobre a utilidade da actuação em Comunicação Interna para a eficácia de processos de Mudança 
Organizacional. 

Uma vez considerados os objectivos, bem como os artigos que integram este dossier temático 
sobre os temas da Comunicação Interna, Capitais Humanos e Mudança nas Organizações, pretende-
se que os seus leitores observem esta pluralidade de temas enquanto uma caracteristica natural de 
uma área de estudos debruçada sobre questões da Comunicação nas Organizações, que é, por 
definição, plural e abrangente no seu conteúdo e nas suas formas de tratamento. 

Coimbra, 20 de Novembro, 2013, Daniel Roque Gomes 
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RESUMO 

O acréscimo dos cenários competitivos e concorrenciais, em conjugação com as actuais 
características das Economias Europeias, acentuaram uma realidade junto do mercado de trabalho 
que se caracteriza por um tipo de recrutamento mais especializado e localizado. Consequentemente, 
as organizações vêem-se pressionadas a encontrar elevada qualidade e potencial num mercado de 
trabalho muito disponível, dando sentido à expressão comummente utilizada pelos profissionais de 
Recursos Humanos de que “atracção de candidatos é negócio”.  

No quadro dos principais factores que permitem atrair potenciais candidatos às organizações em 
processos de recrutamento encontram-se as determinações da percepção de que a organização é 
atractiva enquanto empregadora e dos comportamentos de candidatura. A mais recente “jóia da 
coroa” ao serviço de potenciais candidatos e de organizações recrutadoras parecem ser as Redes 
Sociais e as suas capacidades na oferta, procura e identificação de oportunidades de emprego no 
mercado de trabalho (ex.: LinkedIn; LinkedIn Recruiter; MeJobU; Facebook). De forma a que o 
potencial associado às Redes Sociais para ao acesso ao mercado de trabalho seja materializado, 
torna-se central compreender como é que potenciais candidatos se posicionam face às mesmas, para 
efeitos de job hunting.  

Recorrendo a uma metodologia qualitativa, o presente estudo pretende perceber as 
potencialidades inerentes à utilização das Redes Sociais para efeitos de acesso ao mercado de 
trabalho. Utilizando uma amostra de participantes que incluíam estudantes na área da Comunicação 
Organizacional e de profissionais no activo, aplicou-se um guião estruturado para a condução de duas 
sessões de Focus Group que permitiram perceber as características associadas à utilização das 
Redes Sociais para a atracção de potenciais candidatos. Os resultados do estudo são apresentados e 
discutidos no que representam em termos de contributos teóricos, empíricos e práticos. 

Palavras-Chave: recrutamento; redes sociais; atracção de candidatos 

ABSTRACT 

Current competitive organizational scenarios in alignment with existing European Economy’s 
characteristics have shaped employment markets to a specialized and strict type of recruitment. As a 
result, organizations are currently pressured to find high quality and potential in a global employment 
market, providing sense to the commonly used expression by recruitment professionals that 
“applicants’ attraction is business”  

Two of the main factors allowing applicants’ attractions to organizations in recruitment processes 
are to understand how applicants perceive an organizational has being attractive, and how to explain 
the application behavior. The most recent “Crown Jewel” for applicants and for organizations, seem to 
be Social Networks and their abilities to search and to identify employment market opportunities (eg.: 
LinkedIn; MeJobU; Facebook). In order to better understand the potential associated with Social 
Networks for employment markets access purposes, it is relevant to address the important issue of 
how prospective applicants place themselves regarding the use of social networks for job hunting 
effects. 



Número 8 de 2013 – Comunicação e Ciências Empresariais 
Dossier Temático - Da relevância do Factor Humano ao papel das Redes Sociais 
para a Atracção de colaboradores de elevado potencial 
www.exedrajournal.com	  

	  
	  

61	  
	  
	  

Using a qualitative methodology, these study intents to explore the main factors associated with the 
prospects for the use of Social Networks regarding employment market job opportunities access. We 
used a set of two focus group sessions in order to understand the characteristics associated with the 
use of social networks for applicants’ attraction purposes.  

The results of the study are presented and discussed in what regards its bearing concerning 
theoretical, empirical and practical contributions. 

Key-words: recruitment; social networking; applicants’ attraction 

 

1. INTRODUÇÃO 

É hoje um lugar-comum ouvir-se a expressão em fóruns da área da Gestão de Recursos 
Humanos, de que a “atracção de candidatos é negócio”. A principal razão da utilização desta forte 
expressão deve-se ao facto dos mercados de trabalho serem dinâmicos e estarem em permanente 
desenvolvimento e re-shaping. As razões desta forte dinâmica estão elencados a duas grandes 
ordens de factores: (1) empresariais; (2) económicos.  

Ao nível empresarial, a actualidade traz-nos evidências plenas de que as organizações vivem em 
ambientes complexos, sendo os mesmos muito competitivos e concorrenciais, e caracterizados por 
uma procura incessante pela diferenciação positiva, sob pena de riscos de sobrevivência (Gomes, 
Asseiro & Ribeiro, 2013). As organizações encontram-se forçadas a gerir eficazmente os seus 
recursos na busca da diferenciação nas suas relações concorrenciais, o que se traduz em tendências 
de procura nos mercados de trabalho. Já no que toca aos factores económicos, estes são nacionais, 
mas mais do que isso, são europeus, americanos e orientais. Os factores económicos são vividos 
num plano global, e afectam profundamente a quantidade e a qualidade da dinâmica da oferta e da 
procura destes mercados. 

Os mercados de trabalho são especiais, cujos determinantes se situam, então, num panorama 
macro-económico, financeiro, legal e de gestão, produzindo efeitos intensos num plano mais 
particular e/ou individual. Estes mercados são assim marcados por tendências tão diversas como as 
de desenvolvimento económico europeu, americano ou oriental, da quantidade e qualidade de 
industrialização existente num país ou zona regional, ou de factores legisladores que influenciam a 
gestão das empresas. Estas tendências vertem nos mercados de trabalho, tornando-os voláteis e 
difíceis de prever a médio e a longo prazo.  

É neste quadro de incerteza que se movem as organizações, estando as mesmas impossibilitadas 
de uma postura de determinação sobre estes mercados, mas tendendo a actuar o mais 
proactivamente possível sobre os mesmos ao nível do Recrutamento. A forma como o fazem é 
vulgarmente conhecido como a “war for talent” (Michaels, Hanfield-Jones & Axelrod, 2001) – 
expressão que contém em si mesma, os esforços e a urgência dos profissionais do recrutamento em 
dominarem formas eficazes de lidar com os mercados de emprego na procura de colaboradores 
talentosos e/ou de elevado potencial.  

O tema do Recrutamento tem, então, sido alvo de considerações e perspectivas múltiplas, quer na 
sua teorização e investigação empírica, quer ao nível da melhoria das práticas. Tal facto deve-se, 
globalmente, à inteligência tácita dos gestores para a relevância da prática do Recrutamento junto da 
performance das organizações, mas também, à sensibilidade que os investigadores tiveram para 
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captar e estudar o problema, e nele, os seus diferentes temas. Foi neste âmbito que a Atracção de 
Candidatos surgiu como um dos temas centrais e sob permanente discussão para a Gestão de 
Recursos Humanos, dados os efeitos da qualidade e quantidade de candidatos atraídos em 
recrutamento para a construção de equipas de trabalho competitivas e eficazes (Rynes, 1998; 
Lievens & Highhouse, 2003; Lievens & Chapman, 2010). É por esta ordem de razões que se 
compreende o porquê do tema do Recrutamento ter recebido considerável atenção ao longo das três 
últimas décadas por parte de profissionais e investigadores, e o porquê do significado da expressão 
“atracção de candidatos é negócio”. 

 Mais recentemente, com a disseminação da internet, e com a realidade de aumento 
exponencial de utilizadores de Redes Sociais, apontam-se um conjunto de potencialidades a estas 
redes ao nível do Recrutamento e da Atracção de potenciais colaboradores (Crompton & Sautter, 2010; 
Green, 2011). Neste sentido, é relevante compreender o que pode mudar ao nível do recrutamento e 
da atracção de colaboradores, nomeadamente, no que tocam aos processos e contextos que podem 
fazer com que as Redes Sociais funcionem favoravelmente para futuros e actuais profissionais 
acederem a oportunidades de emprego. 

O presente estudo fará uma primeira abordagem às principais tendências e linhas de 
desenvolvimento teórico e empírico sobre o tema da atracção de colaboradores no quadro actual de 
funcionamento económico, bem como uma reflexão sobre o impacto das Redes Sociais ao nível da 
atracção de colaboradores. Num segundo momento, apresenta-se um estudo empírico, recorrendo a 
uma metodologia qualitativa, destinada a avaliar o impacto das Redes Sociais ao nível da atracção de 
colaboradores. O presente trabalho finda com um conjunto de considerações teóricas, empíricas e 
práticas sobre o tema em apreço. 

2. O RECRUTAMENTO E AS POTENCIALIDADES TRAZIDAS PELAS REDES 
SOCIAIS 

2.1. A Atracção de candidatos e a questão da guerra pelo talento 

Em qualquer mercado, a dinâmica da oferta e da procura depende de vários elementos que as 
organizações procuram explorar de forma a chegar eficazmente a potenciais consumidores dos seus 
produtos ou serviços (ex.: preço; promoção). Quando considerados os mercados de emprego em 
particular, há um ponto de partida critico, e que baliza o entendimento actual sobre a relação 
colaborador-empregador no plano da dinâmica da oferta e da procura: a relevância estratégica 
imputada aos recursos humanos (RH) para as organizações, comummente pronunciadas nas 
expressões-tipo dos gestores de empresas “as pessoas estão primeiro” (ex.: Sparrow & Hiltrop, 1994; 
Orlitzky, 2007).  

Esta perspectiva estratégica sobre as pessoas nas organizações são o resultado de um longo 
processo evolutivo que moldou as práticas de gestão no sentido da inclusão do factor humano nas 
estratégias de desenvolvimento empresarial (Ulrich, 1998). Neste âmbito, os anos 80 e 90 foram 
globalmente marcados por um shift da concepção dos RH no quadro do desenvolvimento das 
organizações, passando a ser-lhes atribuído um papel de determinação estratégica, ao invés de um 
papel mais operacional e redutor do potencial humano até aí verificado (Storey, 1992; Orlitzky, 2007). 
Esta tendência foi mais acentuada em organizações que actuavam em mercados abertos, 
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competitivos e concorrenciais, características que, aliás, estão bem presentes nas Economias em 
toda a Europa, ou dos Estados Unidos da América actualmente. 

Essencialmente, este shift deveu-se a três grandes ordens de factores, que actuaram em 
concomitância: (a) empresariais; (b) educativos e formativos; e (c) académicos. Ao nível dos factores 
empresariais, estes resultam da expansão dos mercados a um nível tendencialmente globalizado, e 
os seus impactos ao nível do shaping das Economias nacionais, o que influenciou fortemente as 
práticas de gestão das empresas. Estas, tornaram-se mais atentas à procura de oportunidades de 
mercado, de necessidades de diferenciação estratégica, e globalmente, do interesse em explorar os 
recursos da organização num sentido da diferenciação estratégica na relação com os concorrentes. O 
factor humano foi encarado como um desses recursos, tendo as diferentes práticas de RH merecido, 
tacitamente, alvo de atenção, de modo a serem aperfeiçoadas para que trouxessem potencial de 
diferenciação positiva (Brewster & Hegewisch, 1994). Ao nível dos factores educativos e formativos, 
salienta-se uma generalizada aposta na qualificação e formação profissional por parte dos Estados e 
das empresas, nomeadamente na Europa, através de um forte investimento em financiamento para 
efeitos de programas de formação. Este investimento continuado, permitiu qualificar e valorizar os 
activos humanos nas diferentes sociedades, bem como adaptar e desenvolver competências de 
activos humanos, tornando-os actualizados perante os desafios da competitividade empresariais 
(ainda que, por vezes, de forma mais localizada). Relativamente aos factores académicos, as 
décadas de 80 e 90 foram bastante produtivas no que toca ao desenvolvimento de modelos teóricos, 
acompanhados de evidências empíricas capazes de demonstrar que o factor humano é irrenunciável 
para o desenvolvimento e transformação estratégica das organizações. Foi durante este período que 
foram apresentados diversos estudos que mostraram os benefícios do compromisso, da motivação, 
satisfação ou confiança dos colaboradores junto das organizações (eg.: Allen & Meyer, 1996; Lewis, 
Goodman & Fandt, 1995). Foi também neste período que foi ultimado o Modelo RBV (Resource 
Based-View) of the Firm Model (Barney, 1991), que aponta para que as organizações tenham retorno 
estratégico significativo sempre que sejam capazes de proteger os seus recursos. A proposta 
apresenta um conjunto de critérios para que os recursos tenham potencial transformador (Valiosos; 
Raros; Inimitáveis; Não Substituíveis), donde se concluiu facilmente, que os RH produziam um bom 
ajustamento perante os mesmos critérios, se dotados de eficazes práticas estratégicas de GRH. 

O factor humano passou a ser concebido dentro de noções favoráveis à sua pertinência para o 
desenvolvimento das organizações, fortemente presente, então, nas expressões-tipo dos gestores “as 
pessoas são o nosso bem mais valioso”, e nas concepções dos académicos de que a boa relação 
colaborador-empregador é vital para qualquer organização. Esta relevância estratégica apontada ao 
factor humano está assente, assim, na necessidade das organizações terem os colaboradores mais 
talentosos e com maior potencial, na medida em que estes são um dos caminhos válidos para 
promover a eficácia organizacional em mercados competitivos (Rose & Kumar, 2006; Baron & 
Armstrong, 2007). É neste âmbito que fazem especial sentido as ideias associada ao tema da “war for 
talent”, na medida em que salienta a noção de que as organizações têm necessariamente de ser 
sensíveis a dotar-se dos colaboradores mais talentosos e de elevado potencial, devendo fazer 
esforços deliberados para atraí-los eficazmente (Michaels, Hanfield-Jones & Axelrod, 2001). Assim, a 
lógica da dinâmica da oferta-procura aplicada aos mercados de trabalho dependerá, do lado do 
candidato, das suas competências, das suas capacidades de ajustamento a objectivos 
organizacionais, ou do seu potencial de crescimento e contributo. Já do lado da organização, 
dependerá da qualidade da oferta, do projecto de desenvolvimento empresarial, ou de factores 
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sedutores e destabilizadores dos interesses do potencial candidato, como a sua employer brand, 
imagem ou atractividade (ex.: Aiman-Smith, Bauer & Cable, 2001; Lievens, Van Hoye & Schreurs, 
2005). Esta relação é, portanto, dinâmica, dependendo então, de elementos muito variáveis de parte 
a parte, sendo pois muito relevante que tanto as organizações como os próprios candidatos se 
saibam posicionar no mercado de trabalho, de modo a retirar dele os melhores dividendos. Também 
por estes factores se reforça a compreensão associada à expressão “a atracção de candidatos é 
negócio” 

Nos últimos cinco anos, sensivelmente, abateu-se sobre a Europa uma realidade muito adversa, 
resultante de um conjunto de escândalos de ordem financeira, cuja base residiu, globalmente, em 
falhas graves de ética na tomada de decisão dos sectores financeiros, levando à crise do subprime. O 
culminar destas falhas éticas tornou-se visível num conjunto de falências desse sector, 
nomeadamente nos Estados Unidos da América (como a declaração de falência do Lehman 
Brothers), com efeitos de contágio severos por toda a Europa, e afectando mais fortemente, os seus 
países mais periféricos. A consequência mais visível destes efeitos manifestou-se ao nível da crise 
das dividas soberanas, cujas tentativas de resolução se têm traduzido por uma preferência por 
medidas de restrição de orçamentos de estado, comummente conhecidas por medidas de 
austeridade. Esta realidade trouxe naturais consequências económicas gerais, conduzindo a um 
abrandamento da valorização das economias da zona euro, o que afectou os mercados de emprego 
negativamente, isto é, com aumentos de taxas de desemprego, aumentos esses que se verificaram 
agressivos nos países mais desprotegidos perante a crise. 

Neste sentido, a concepção estratégica associada ao factor humano entrou num ciclo mais 
depreciativo, isto é, os fundamentos da capacidade de diferenciação empresarial por via da aposta no 
factor humano colidiram com as urgências de viabilização de projectos empresariais, parecendo, até, 
incompatíveis na generalidade dos casos. As evidências dos últimos anos, apuradas pelo 
abrandamento das actividades empresariais, pelo aumento da disponibilidade de mão-de-obra nos 
mercados de trabalho na Europa e pela tendência de baixa do PIB Europeu, trouxe uma realidade 
paradoxal. De facto, se por um lado o discurso positivo em torno do factor humano permanece intacto 
junto de académicos e empresários, isto é, permanece acreditado e válido, por outro lado, de entre as 
principais medidas de reacção às adversidades empresariais, destacam-se decisões de lay-off, 
despedimentos colectivos ou de downsizings enquanto forma eficaz de garantir a viabilidade de 
projectos empresariais. A consequência visível destas medidas reflete-se ao nível do aumento das 
taxas de desemprego e na baixa de oferta de emprego generalizada, e com elevadas probabilidades 
de reduções pouco acentuadas num futuro próximo. Assim, encontramo-nos numa realidade na qual 
se encontram dados que parecem apontar para a pouca compatibilidade entre progresso social e 
progresso económico. 

Este contexto económico particularmente adverso, que já era caracterizado por uma grande 
velocidade e pressão para a reacção dinâmica das organizações a oportunidades de mercado 
(Huselid, Jackson & Schuler, 1997; Drejer, 2000; Allen & Wright, 2007), tornou-se mais agressiva, 
enquanto consequência natural da actual conjuntura. Assim, em caso de evidente necessidade, as 
organizações tendem apenas a procurar nos mercados de trabalho futuros colaboradores portadores 
de perfis muito particulares e específicos que garantam mais-valias competitivas (Armstrong, 2001). 
Dada a natureza de imprevisibilidade dos mercados económicos, e das exigências dinâmicas que 
estes fazem verter nos mercados de trabalho, o desnivelamento entre a oferta de mão-de-obra 
disponível e a procura de mão de obra existente tente a tornar-se crescentemente mais visível. Neste 
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sentido, a pressão para a procura da qualidade e da distintividade nos perfis dos candidatos 
disponíveis perante ofertas de emprego tem ganho dimensão significativa. 

Nesta óptica, e no caso específico Português, a quantidade de processos de Recrutamento activos 
no mercado de trabalho diminuiu nos últimos anos, motivado pela quebra de negócio. Os que 
permanecem activos tendem a focar perfis de colaboradores desejados muito finos e particularizados, 
numa clara alusão a uma tendência por ofertas de emprego mais reservadas a potenciais 
colaboradores portadores de competências muito específicas, sendo muitas vezes referenciadas 
pelos práticos como os “Talentos”. Sendo as relações concorrenciais actualmente marcadas por 
disputas intensas, e motivadas pela maior escassez de compradores de bens ou serviços, os 
profissionais portadores de perfis mais diferenciados - ditos talentosos - tendem a tornar-se 
apetecíveis a empregadores. Estes colaboradores de elevado potencial, podem permitir aos 
empregadores a tão desejada diferenciação estratégia na relação com o mercado, fundadas na 
expectativa de que as competências e os factores diferenciadores destes talentos serão colocados ao 
serviço da organização. É por estas ordens de razões que, também aqui, se compreende a natureza 
da expressão “atracção de candidatos é negócio”, e se aceita com facilidade os principais 
fundamentos em torno da já descrita War for Talent (Michaels, Hanfield-Jones & Axelrod, 2001).  

Tendo por base este mindset, a prática de Recrutamento é então uma das mais fundamentais 
práticas de Gestão de Recursos Humanos (GRH) que permite alavancar valor competitivo às 
organizações, já que se posiciona enquanto a forma pela qual uma organização se faz munir de 
competências criticas de que se encontra carenciada. O Recrutamento envolve uma sequência de 
etapas, que se destinam a gerar uma pool de potenciais candidatos interessados em torna-se futuros 
colaboradores de um empregador (Barber, 1998; Newell & Schackleton, 2000). É neste quadro que se 
posiciona a centralidade da atracção de candidatos, na medida que o Recrutamento contém, em si 
mesmo, o propósito de atrair candidatos bem ajustados em quantidade e qualidade aos interesses de 
uma organização e influenciar as escolhas laborais de potenciais colaboradores (Rynes, 1993). 

2.2. A Atracção de Candidatos e o inicio da “Era das Redes Sociais” 

O tema da atracção de candidatos às organizações é nuclear para a eficácia em recrutamento. Por 
estão razão, as discussões em torno dos factores e das dinâmicas estabelecidas na relação: 
potencial colaborador-potencial empregador, mereceram a atenção dedicada da comunidade 
cientifica durante as ultimas três a quatro décadas. A principal razão por este interesse está agregado 
ao facto de se ter desenvolvido por via das evidências recolhidas junto dos práticos de que, há 
medida em que as economias se tornam mais globais e competitivas, deverão as organizações 
corresponder com os colaboradores mais talentosos e de maior potencial diferenciador. Em 
consequência, a atracção de candidatos é uma área de pesquisa que tem sido sujeita a diferentes 
tipos de discussões, nomeadamente, ao nível de como explicar a eficácia na atracção de candidatos 
(ex.: Lievens, Van Hoye & Schreurs, 2005; Erhart & Ziegert, 2005). Neste sentido, esta trata-se de 
uma área especialmente rica em termos de aplicação de aproximações teóricas, como também de 
alinhamento dos resultados empíricos.  

No que diz respeito às aproximações teóricas, os investigadores dedicados a esta área tendem a 
seguir três principais linhas de orientação: (a) Interaccionistas; (b) Cognitivistas-informacionistas; (c) 
Atitudinais-comportamentais. Cada uma destas aproximações tendem a aplicar premissas 
explicativas sobre a atracção de candidatos por via de (1) explicação dos processos, ou (2) 
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explicação da influência dos factores de contexto que explicam a formação de atitudes e 
comportamentos de potenciais candidatos quando sujeitos a ofertas de emprego. 

No que diz respeito às tendências Interaccionistas, estas são perspectivas que utilizam modelos 
teóricos que pretendem explicar a atracção de candidatos por via da qualidade do ajustamento de 
características dos candidatos e características do trabalho e da organização (ex.: ASA Theory, 
Schneider, 1987). Os investigadores que seguem esta linha tentam perceber que características da 
organização e da função melhor interagem com as características dos candidatos para determinar 
atitudes e comportamentos relevantes como a percepção de atractividade ou o comportamento de 
candidatura (ex.: Albinger & Freeman 2000; Judge & Cable, 1997). 

Já no que toca às tendências Cognitivistas-informacionistas, estas referem-se a uma aproximação 
que aplicam modelos teóricos que explicam a atracção como o resultado de processos cognitivos dos 
candidatos que derivam da exposição a informação persuasiva (Elaboration Likelihood Model, Petty & 
Caccioppo,1986). Esta perspectiva oferece orientação relativa ao tipo de processos cognitivos que 
são activados mediante diferentes circuitos comunicacionais, e que conduzem à formação de atitudes 
ou comportamentos que espelham interesse por uma organização empregadora (Reeve, Highhouse & 
Brooks, 2006) 

Por último, no que respeita às tendências Atitudinais-Comportamentais, estas procuram explicar a 
atracção de candidatos por via da aplicação de Modelos teóricos assentes nos processos que 
conduzem à formação de atitudes ou comportamentos (ex.: Teoria da Acção Reflectida, Fishbein & 
Ajzen, 1975). Os investigadores que seguem estas linhas de orientação tendem a partir do 
pressuposto da racionalidade inerente a uma escolha laboral, e procuram dissecar os passos pelos 
quais essa racionalidade se gera (ex.: Van Hoof, Born, Taris & Van der Flier, 2006) 

Tendo estas grandes linhas de orientação que são comummente seguidas pelos investigadores, 
parece ser interessante explorar como é que potenciais candidatos se comportam mediante uma 
“nova era” do mercado de trabalho, cujos mecanismos de acesso têm vindo a ser mais diversificados 
no que toca à forma de recrutar e de procurar oportunidades de emprego. Nesta linha, e muito 
embora a linha de oferta de emprego baseado nos tradicionais anúncios de jornais de grande tiragem 
se mantenham intactas, é relevante compreender os factores que caracterizam a utilização de novos 
meios de acesso a oportunidades de emprego, como sejam os baseadas na “Era das Redes Sociais” 
(ex.: Caers & Castelyns, 2011; Guilroy & Hancock, 2012; Gilham, 2012). 

À medida em que os anos passam neste século, tem-se assistido a um avanço apreciável de 
dinamização tecnológica, com ofertas muito diversificadas para utilizações comuns, muito assente 
numa grande democratização do acesso às tecnologias e ao acesso à Internet. De facto, desde os 
vulgares PC’s ou desktops, adicionam-se os laptops, os smartphones e uma infinidade de aplicações 
que permitem usufruir das múltiplas virtudes advindas da utilização da internet e das plataformas 
informáticas. A este título, é hoje difícil não encontrar uma aplicação para uma necessidade particular 
de um utilizador, na medida em que os mercados de aplicações cobrem quase na plenitude diferentes 
tipos de necessidades, como sejam necessidades mais instrumentais, de diversão, ou necessidades 
sociais. No que diz respeito às necessidades sociais, é justo referir um fenómeno recente que traz 
implicações relevantes para possibilidades de acesso aos mercados de trabalho: as redes sociais. 

As redes sociais são não mais do que uma forma ou uma ferramenta que permite, através da 
internet, difundir e ter acesso a uma audiência com quem se comunica a um ritmo e intensidades 
definidas pelo próprio utilizador que formam uma autentica comunidade de trocas (ex.: Wodzicki, 
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Schwämmlein & Moskaliuk, 2010). Pela elevada capacidade de geração de perfis e de trocas 
estabelecidas entre utilizadores (ex.: MacDonald, Sohn & Ellis, 2010), a generalidade dos utilizadores 
de redes sociais encontram finalidades múltiplas de utilização junto das mesmas. Alguns dados 
recentes parecem apontar para que um sexto do tempo dispendido on-line pelos utilizadores é ao 
nível das redes sociais (Parr, 2011). Adicionalmente, outros dados parecem apontar para que os 
jovens na faixa etária dos vinte anos tendem a passar cerca de dez horas por semana em utilização 
activa de redes sociais (Bosari, 2012). 

No quadro das redes sociais de utilização mais generalizada, a mais facilmente identificável 
parece ser o Facebook. Esta é uma rede com uma enorme divulgação e dispersão de utilizadores, 
que possibilita associá-la a vários tipos de finalidades, nomeadamente, divulgação de páginas 
pessoais, construção de páginas empresariais, lançamento de convites para eventos, ou simples 
recreação. Para além destas redes sociais de maior amplitude, há outro tipo de redes que 
possibilitam uma actuação mais corporate, nomeadamente, as que são apontadas à construção de 
perfis profissionais de utilizadores individuais, bem como de utilizadores institucionais (ex.: LikedIn; 
LinkedIn Recruiter; MeJobU; Career Search; Job Snifer). Estas redes em particular têm um conjunto 
de características que parecem ser relevantes sob o ponto de vista da aproximação a uma lógica de 
rede profissional do individuo, plena de contactos empresariais actualizados, assentes num misto de 
formalidade e informalidade (Crompton & Sautter, 2010; Green, 2011; Guilroy & Hancock, 2012).  

Por um lado, estas redes em particular, têm um aspecto formal ao admitirem uma construção de 
perfil profissional de um individuo, onde este, para além de poder construir uma biografia profissional, 
pode salientar, dentro de cada experiência profissional, competências especificas desenvolvidas. 
Adicionalmente, admite testemunhos de colegas e ex-colegas, que não só validam a informação 
prestada, como atestam a posse das competências do profissional em causa, muito em linha com as 
referências pessoais de recomendação. Por outro lado, estas redes sociais têm um aspecto informal, 
na medida em que a agregação da pessoa a uma rede faz-se, em grande medida (embora não 
exclusivamente) por via de um processo informal, de auto-conhecimento e de agregação 
automatizada com colegas, ex-colegas, conhecidos, ou amigos. A agregação a outros elementos, é 
acompanhada por sugestões da própria aplicação, de outros utilizadores a quem se pode associar.   

Uma outra faceta destas redes sociais mais especializadas para os perfis profissionais, remete 
para o facto de permitir que um utilizador se agregue a organizações do seu interesse, num estatuto 
de mero seguidor, mas que supõe uma atitude de atenção a oportunidades de emprego (ex.: Gilham, 
2011(a)). Ora, é nessa situação em particular que uma organização, de forma não provocada, se pode 
deparar com um conjunto de utilizadores (que poderão ascender a vários milhares no caso de uma 
organização com elevada reputação ou boa imagem) que manifestam interesse profissional na 
organização e que se apresentam com um perfil profissional activo e actualizado junto da mesma.  

Estes descritores são únicos e dificilmente substituível por qualquer outro meio, por via dos 
benefícios para os utilizadores institucionais (organizações), e para os utilizadores individuais. Senão 
vejamos: esta realidade permite às organizações uma aproximação ao mercado de trabalho em 
tempo real e sem necessidade de intermediários, por via de um conjunto de seguidores que se 
apresentam à organização com um perfil profissional estruturado. Igualmente, também permite aos 
utilizadores individuais estarem atentos a oportunidades de emprego que surgem por via de posts das 
organizações, ou mesmo, por via do circuito de contactos pessoais directos ou indirectos na nossa 
rede de agregados (ex.: Green, 2011; Gilham, 2011(b)).  
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É neste quadro que a questão da atracção dos candidatos ganha contornos relativamente 
diferentes quando comparada com os esforços tradicionais das organizações em processos de 
recrutamento. Os contornos são: (1) de substância do processo, mas também (2) ao nível do 
formalismo. De substância, pois no caso dos processos tradicionais de recrutamento, há um conjunto 
de etapas que as organizações desenvolvem e que levam à fase da atracção de candidatos (ex.: 
Smith & Robertson, 1993), que não ocorrem com as redes sociais. A este nível, o ciclo de etapas não 
se verifica, pelo que apenas é necessário a aceitação ou a indicação de interesses de agregação 
entre utilizadores para que haja uma participação, ainda que passiva, em processos de atracção de 
candidatos. Este facto leva às diferenças de contornos de formalismo nos processos de recrutamento. 
Um processo tradicional de recrutamento leva a uma atracção programada e formal no mercado de 
trabalho, assente na valorização de elementos que a organização oferece a potenciais candidatos, na 
expectativa de que a apresentação dos mesmos destabilize potenciais interessados. Já no caso da 
atracção por via das redes sociais, a lógica de actuação é manifestamente informal. Os potenciais 
candidatos podem ser gerados a partir das agregações voluntárias que os utilizadores optaram por 
fazer (agregações institucionais ou individuais), em momentos em que não estaria em curso qualquer 
processo de recrutamento ou nenhum ciclo de atracção em curso (Gilham, 2011(b)).  

Por via destas questões, é pertinente explorar a utilização das redes sociais para efeitos de 
entrada no mercado de trabalho e de permanência activa no mesmo. Assim, dada a realidade das 
redes sociais ser recente para efeitos no mercado de trabalho, torna-se particularmente interessante 
perceber como é que potenciais candidatos a uma oferta de emprego utilizam e se posicionam face 
às redes sociais. Nomeadamente, interessa perceber que vantagens e limitações são apontadas, ou 
ainda, como é observada a atractividade destas ofertas, a segurança ou a confiabilidade das mesmas 
quando estas são apresentadas por via das redes sociais. Assim, o principal objectivo do presente 
estudo é o de explorar os principais factores associados à utilização das Redes Sociais para efeitos 
de acesso a oportunidades de emprego no mercado de trabalho. 

3. MÉTODO 

3.1. Amostra, Procedimento e Instrumento 

De forma a atingir os objectivos previsto para este estudo, optou-se por desenvolver um conjunto 
de duas sessões de Focus Group a estudantes finalistas da área da Comunicação (Relações 
Públicas e Marketing), bem como a profissionais no activo da mesma área. Relativamente à 
composição da amostra, as sessões foram conduzidas com um número mínimo de oito participantes 
e máximo de doze. Os participantes tinham idades compreendidas entre os 20 e os 45 anos, tendo 
também registos de experiência profissional diversificada, já que alguns não tinham experiência 
profissional e outros já possuíam uma carreira profissional construída. No que diz respeito aos hábitos 
de utilização das redes sociais, estes eram diversificados, havendo participantes que dependiam das 
redes sociais para exercer a sua actividade, enquanto que outros apenas as utilizavam enquanto 
ferramenta pessoal com uso moderado ou reduzido. Pelas características verificadas na amostra, as 
sessões de Focus Group foram heterogéneas, permitindo uma confrontação de perspectivas e pontos 
de vista muito significativa. 

De modo a orientar a recolha de dados, foi utilizado um guião que  cuja estrutura de construção 
integrou contributos de investigadores Europeus e de uma investigadora Americana. A escolha por 
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este método qualitativo prendeu-se ao facto de o fenómeno das redes sociais aplicados à integração 
no mercado de trabalho ser recente, e pelo facto, haver poucas bases teóricas a seguir relativamente 
ao tópico em partícular, e também por ser um fenómeno de estudo profundamente social. Assim, a 
metodologia de Focus Group é ajustada aos critérios de uma pesquisa exploratória com as 
características do presente estudo. 

As sessões de Focus Group desenvolvidas foram gravadas, tendo seguidamente, sido sujeitas a 
um processo de verbatim description (converter a palavra falada em palavra escrita, de tal forma que 
a mensagem é registada da mesma forma que foi proferida). Após este processo, foi desenvolvida 
análise ao conteúdo das sessões, em linha com os objectivos do estudo que pretendiam 
compreender a atractividade de ofertas oriundas das redes sociais, bem como benefícios e limitações 
destas redes para propósitos de integração no mercado de trabalho. 

3.2. Resultados 

De acordo com o guião seguido para orientar a recolha de dados nas sessões de Focus Group, 
começámos por questionar os participantes sobre a forma como estes geralmente tinham 
conhecimento sobre vagas de emprego, sobre a sua atractividade e facilidade de acesso a ofertas. 
Perante a questão, identificaram-se casos diversificados, sendo que se conseguiu encontrar um perfil  
relativamente centrado em contactos pessoais, presente em testemunhos como:  

“o	  contacto	  de	  amigos	  que	  informam	  sobre	  a	  abertura	  de	  uma	  vaga	  nas	  suas	  empresas	  
é	  muito	  importante”.	  	  

Adicionalmente, foi possível detectar algumas reservas sobre a utilidade das Redes Sociais para 
estes efeitos, genericamente centradas na elevada quantidade de utilizadores, o que, para estes 
participantes, pode levantar um problema de diferenciação individual. Verificou-se, igualmente uma 
aparente limitação das redes sociais localizada em falhas no tipo e no conteúdo de informação 
prestada a potenciais candidatos, o que pode levar a uma baixa atractividade da oferta, bem patente 
na frase:  

“os	  contactos	  pessoais	  são	  mais	  importantes	  que	  as	  redes	  sociais,	  porque	  há	  muitas	  
pessoas	  a	  tentarem	  ter	  acesso,	  e	  se	  conhecermos	  alguém	  com	  informação	  mais	  precisa	  
e	  mais	  directa,	  é	  melhor”.	  	  

A questão da forma como a atractividade da oferta pode ser diminuída perante a informação e 
acesso a fontes internas na empresa pareceu ser critica, merecendo comentários adicionais como:  

“torna-‐se	  mais	  atractiva	  e	  é	  mais	  fácil	  ter	  acesso	  às	  oportunidades	  quando	  alguém	  que	  
conhecemos	  já	  está	  na	  empresa”.	  	  

Assim, perante estes dados, verificou-se por um lado, o que nos parece ser uma limitação em 
termos de equidade no acesso a ofertas de emprego, mas por outro, esta limitação é contrabalançada 
pela democratização no acesso a informação sobre empresas. Isto é, se por um lado o processo de 
chegar a oportunidades de emprego é visto como muito variável e dependente de contactos directos, 
por outro, é inegável que a informação sobre aberturas de ofertas acaba por chegar a potenciais 
interessados por via das redes sociais, que de outra forma poderia não chegar. 
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A questão da utilidade das redes sociais para as empresa para efeitos de recrutamento foi vista 
como muito relevante, pois podem fazer chegar a potenciais candidatos ofertas por via institucional 
(ainda que menos atractivas porque mais limitadas no acesso à informação) e por via de contacto 
pessoal, gerando potenciais interessados quase de imediato:  

“esta	  é	  uma	  forma	  de	  as	  empresas	  terem	  acesso	  ao	  que	  precisam	  em	  termos	  de	  perfil	  
de	  candidatos…hoje	  em	  dia,	  com	  as	  escassez	  de	  ofertas,	  as	  pessoas	  estão	  sempre	  
interessadas	  em	  tentar	  ter	  acesso	  a	  ofertas	  de	  emprego,	  o	  que	  é	  bom	  para	  as	  
empresas,	  pois	  atraem	  sempre	  candidatos	  interessados”.	  	  

Também para os candidatos as redes sociais são relevantes, nomeadamente, em casos de 
situação de desemprego, onde é possível ter conhecimento da existência de ofertas:  

“no	  caso	  dos	  desempregados,	  é	  importante	  utilizar	  todos	  os	  meios	  que	  existem	  e	  a	  
internet	  tem	  muito	  a	  oferecer”	  

Um outro dado que pareceu relevante, prendeu-se com o facto de o processo activo de procura de 
emprego por parte de potenciais candidatos não parece indiciar uma substituição das redes sociais 
pelas formas mais tradicionais de procura de emprego: 

“para	  além	  de	  consultar	  informação	  em	  websites	  e	  de	  responder	  a	  ofertas	  pela	  internet	  
e	  pelas	  redes	  sociais,	  em	  primeiro	  lugar,	  fazia	  sempre	  consulta	  de	  ofertas	  em	  jornais”.	  	  

De acordo com o guião utilizado, uma das questões de pesquisa a explorar prendia-se com a 
confiabilidade das ofertas de emprego, e nomeadamente, se ao nível das redes sociais a 
confiabilidade existe, e se as redes sociais tendem a concentrar tipos de emprego específicos. Neste 
sentido, a questão da confiança na oferta, mereceu comentários declarados por parte dos 
participantes: 

	  “apenas	  confio	  nos	  anúncios	  que	  nos	  re-‐direccionam	  	  para	  empresas	  de	  recrutamento	  
ou	  para	  a	  empresa	  em	  questão”.	  	  

Um factor que foi mais mencionado a respeito da confiabilidade das ofertas via redes sociais 
prende-se com a facilidade com que estas admitem informação não verificada, isto é, informação 
falsa que pode gerar expectativas erradas:  

“muitas	  ofertas	  nas	  redes	  sociais	  aparentam	  uma	  coisa,	  mas	  que	  acabam	  sempre	  por	  
ser	  empregos	  precários”.	  	  

Paralelamente, registaram-se comentários em linha com a afirmação anterior e que vincavam os 
problemas de confiança com a utilização das redes sociais para efeitos de procura de emprego:  

“eu	  não	  confio	  na	  internet	  para	  lhe	  dar	  a	  minha	  vida”.	  

 Numa tentativa de explorar algumas razões para a desconfiança em torno da utilização das 
redes sociais, foram recolhidas informações que a situam no pouco controlo do conteúdo da 
informação prestada a potenciais candidatos. Alguns comentários registados foram claramente no 
sentido da ausência de conteúdos verificáveis:  

“eu	  próprio,	  posso	  criar	  uma	  empresa	  e	  colocar	  um	  anuncio	  de	  emprego”.	  	  
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A este nível, registaram-se testemunhos que parecem dar maior vantagem às ofertas de emprego 
presentes em jornais, que aparentam maior confiabilidade:  

“penso	  que	  os	  jornais	  são	  sempre	  mais	  credíveis.	  

 Por fim, e numa óptica de compreender as potencialidades das redes sociais numa 
perspectiva de futuro, os comentários recolhidos foram relativamente consensuais e apontaram no 
sentido positivo. As indicações que foram recolhidas permitem situar as redes sociais num bom plano 
futuro para acesso a oportunidades de emprego:  

“a	  procura	  de	  empregos	  via	  redes	  sociais	  está	  a	  progredir	  muito.	  Chegará	  o	  dia	  em	  que	  
haverá	  monitorização	  das	  redes	  sociais	  para	  as	  ofertas	  de	  emprego	  e	  tornará	  tudo	  
mais	  credível”.	  

4. DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

O tema do Recrutamento, e em particular, o da atracção de candidatos às organizações, não 
sendo novo, tem conhecido renovados impulsos de interesse por parte da comunidade cientifica e 
também por parte dos gestores. Por um lado, os académicos e os investigadores tendem a centrar as 
suas atenções no estudo da eficácia da mensagem em recrutamento, dos preditores de atitudes e de 
comportamentos de potenciais candidatos interessados numa organização que recruta (ex.: Aiman-
Smith, Bauer & Cable, 2001; Albinger & Freeman, 2000; Henkens, Remery & Schippers, 2005). Por 
outro lado, os gestores tendem a encontrar evidências práticas que os levam a concluir que conseguir 
atrair os colaboradores mais talentosos e simultaneamente mais ajustados aos objectivos de 
desenvolvimento empresarial confere um conjunto de vantagens estratégicas, com tradução prática 
em ganhos de desempenho. 

O tema da atracção de candidatos é sensível às dinâmicas de mercado, que naturalmente 
condicionam o comportamento dos mercados de trabalho. Neste quadro, atrair potenciais candidatos 
está intimamente ligado às tendências dos mercados comuns, e por acréscimo, às tendências do 
mercado de trabalho. Assim sendo, perante um contexto como o actual, de aumento de 
competitividade entre organizações, a par de um cenário de crise económica muito desfavorável para 
as organizações, estas tendem a centrar os seus processos de recrutamento em esforços de 
atracção de candidatos portadores de perfis muito particulares, e sobre os quais recaem expectativas 
elevadas. Neste sentido, apesar de a quantidade de processos de recrutamento actualmente serem 
mais diminutos, a sua qualidade, porém, aumentou de importância num sentido exponencial. A 
principal razão pela qual esta tendência se sente, está associada aos contributos das práticas de 
gestão (onde naturalmente se insere o recrutamento e atracção como uma prática de gestão de 
recursos humanos central) para a sustentabilidade das organizações (ex.: Ehnert, 2009). É neste 
sentido que se compreende a importância da atracção de candidatos, na medida em que os 
processos de recrutamento que se iniciam terão necessariamente de trazer mais-valia competitiva. 
Neste sentido, potenciais colaboradores portadores de perfis de elevado potencial transformador para 
as organizações tendem a ser procurados e disputados pelas mesmas. É neste âmbito que se 
fundamentam as ideias em torno da “War for talent” (Michaels, Hanfield-Jones & Axelrod, 2001) e a 
razão da expressão por parte dos gestores de que “atracção de candidatos é negócio”.  

Enquanto tema de investigação, a atracção de candidatos tem sido estudada ao longo de 
diferentes tendências, entre as quais é possível destacar três principais, onde os investigadores 
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costumam encontrar fundamentação dos seus estudos. Estas tendências acabam por aplicar 
premissas explicativas que procuram explicar os processos pelos quais potenciais candidatos se 
interessam por organizações enquanto potenciais empregadoras, e também, pelos contextos que 
influenciam a determinação de atitudes e de comportamentos de potenciais candidatos (ex.: Ehrhart & 
Ziegert, 2005; Van Hooft, Born, Taris & Van der Flier, 2006).   

Acompanhando um fenómeno muito recente, que se configura como a herança do E-Recruitment, 
as redes sociais têm vindo a tomar um lugar de destaque na acção dos profissionais dedicados ao 
recrutamento para a condução das suas actividades de atracção de potenciais colaboradores. A 
razão pela qual as redes sociais especializadas em finalidades profissionais e de acesso ao mercado 
de trabalho têm ganho relevância, deve-se às potencialidades que têm vindo a ser apontadas, ainda 
que tacitamente, quer por parte dos profissionais do recrutamento, quer por parte dos indivíduos. De 
facto, se para as organizações, estas ferramentas representam um meio de divulgação, de cultivo de 
imagem, de employer brand ou de atractividade, para os indivíduos, representa um espaço de 
agregação a empresas de seu interesse e de pertença a uma comunidade ampla e global, plena de 
conhecimentos e contactos de referência possíveis de serem materializados em oportunidades 
profissionais (Gilham, 2011(a)). 

Porém, apesar das potencialidades que se reconhecem às redes sociais no âmbito da abertura 
que permite quer a organizações, quer a indivíduos, por ser um fenómeno muito recente e em 
expansão, há pouca investigação cientifica debruçada sobre o tema. Neste sentido, procurámos 
contribuir para esta constatação com uma oportunidade de pesquisa que entendemos pertinente sob 
os pontos de vista teórico, empírico e prático. Assim, propusemo-nos a investigar de forma 
exploratória e recorrendo a um estudo qualitativo com sessões de Focus Group, a identificação dos 
principais factores associados à utilização das Redes Sociais para efeitos de acesso a oportunidades 
de emprego no mercado de trabalho. 

A condução da pesquisa permitiu chegar a um conjunto de conclusões e reflexões que nos 
parecem pertinentes. Salienta-se, acima de tudo, um reconhecimento da relevância das redes sociais 
quer para organizações quer para indivíduos. Se para as organizações, as questões principais estão 
radicadas no facto de agregarem a si um conjunto de indivíduos que possuem competências úteis 
para o projecto empresarial, para os indivíduos, trata-se de uma forma de estes  se manterem activos 
e a par de ofertas de emprego em curso no mercado de trabalho. Assim, as vantagens e as 
potencialidades estão bem presentes no discurso dos participantes no estudo, sendo que estas 
parecem ser tendencialmente mais exploradas por via dos contactos pessoais estabelecidos dentro 
das redes sociais, nomeadamente, aquelas mais dedicadas às funções profissionais (ex.: LinkedIn). 

Porém, a par deste discurso optimista e de afirmação de mais-valias, encontra-se um paralelo com 
um discurso de alguma manifestação de reservas relativamente à fiabilidade da informação que 
existe nas redes sociais e que permite a concretização de oportunidades de emprego em linha com 
as expectativas criadas. De facto, um indicador que merece especial menção, prende-se com a baixa 
de atractividade na oferta quando o conteúdo informativo carece de confirmação factual, ou se o 
mesmo é confuso e dificilmente identificada a sua autoria.  

Adicionalmente, quando comparado com processos de atracção que ocorrem por via do 
recrutamento por meios mais tradicionais, como os que utilizam os jornais, estes últimos tendem a ser 
percebidos com maior seriedade. Assim, se por um lado, as redes sociais são mais vantajosas em 
termos de velocidade, de ritmo e de conhecimento de oportunidades, os processos de recrutamento 
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que visam a atracção de potenciais colaboradores por via tradicional são vistos como mais fidedignos. 
Neste quadro, a desconfiança sentida face às redes sociais parece ser alimentada por alguma 
diversidade de factores, que quebram a sua atractividade, e de entre os quais podemos mencionar: 
pouco controlo da informação colocada pelos utilizadores; fraca possibilidade de confirmação de 
conteúdos; fraca confirmação de expectativas geradas; riscos de fornecer demasiada informação de 
utilizadores on-line. Uma vez considerados estes elementos, é possível discutir um conjunto de 
implicações que este estudo traz em termos teóricos, empíricos e práticos. 

No que diz respeito às implicações teóricas, este trabalho desenvolveu um conjunto de 
considerações que permitiram situar a actualidade de funcionamento dos mercados de trabalho, e 
posicionar os temas do recrutamento e da atracção de colaboradores junto do mesmo. No que diz 
respeito, especificamente, ao tema da atracção de colaboradores, foi possível descrever as principais 
tendências de organização teórica que os investigadores seguem, e posicionar a particularidade do 
assunto da atracção de colaboradores por via da utilização de redes sociais. A este nível, verificou-se 
que, à luz das características das Redes Sociais e das suas implicações para a actuação na atracção 
de candidatos às organizações, a tendência teórica que melhor ajustamento parece fornecer é a 
cognitivistas-informacionista. De acordo com esta tendência teórica, há aspectos de natureza 
cognitiva que influenciam a forma como a informação é acedida por candidatos sobre ofertas de 
emprego, condicionando o modo como as atitudes favoráveis ou desfavoráveis à oferta se geram. No 
aspecto das Redes Sociais, estas questões emergiram claramente ao nível da pesquisa empírica 
efectuada, tendo revelado elevada centralidade na forma como os participantes do estudo empírico 
avaliavam as mais-valias e as limitações das Redes Sociais para acesso ao mercado de trabalho. 

No que diz respeito às implicações empíricas deste trabalho, o presente estudo foi de natureza 
qualitativa, e assente em sessões de Focus Grupo que permitiram identificar algumas principais 
vantagens, mas também barreiras à utilização das Redes Sociais para efeitos de job hunting. Neste 
sentido, o estudo desenvolvido reúne algumas mais-valias por posicionar um tema de estudo 
relativamente recente no quadro do Recrutamento e da Atracção de candidatos às organizações com 
conclusões relevantes para actuação prática. 

No que diz respeito às implicações práticas do estudo, a utilização das Redes Sociais para efeitos 
de acesso ao mercado de trabalho parece ser uma área nova e ainda imersa em discussão sobre as 
suas potencialidades. A este nível, é relativamente simples reconhecer que as Redes Sociais 
constituem um instrumento interessante para actuação no mercado de trabalho. Porém, é igualmente 
simples reconhecer que há falhas variadas no funcionamento destas redes, nomeadamente, pelas 
dificuldades de validação de informação sobre ofertas, de receios de exposição de informação 
excessiva dos candidatos, de confiança na informação que surge ou do realismo da informação 
apresentada. Neste sentido, esta parece ser uma área com potencialidades para explorar, mas com 
limitações por vencer. As Redes Sociais constituem uma área de actuação profissional em potencia, 
que parece poder acolher diferentes tipos de perfis profissionais dedicados à sua utilização para 
efeitos organizacionais. Neste âmbito, aos profissionais do recrutamento e da gestão de recursos 
humanos, podem facilmente juntar-se profissionais da área da comunicação organizacional para uma 
actuação mais profunda e aperfeiçoada destas Redes para os efeitos pretendidos. Neste sentido, os 
profissionais da comunicação organizacional terão responsabilidades de elevada importância na 
metodologia de selecção e apresentação da informação a constar nas redes sociais, bem como o 
direccionamento e disseminação da mesma para efeitos de atracção de candidatos em quantidade e 
em qualidade. Esta “aliança” entre profissionais dos recursos humanos e da comunicação 
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organizacional permite trabalhar, na prática, a área da comunicação para o recrutamento, sendo a 
mesma, absolutamente central e critica para a eficácia da atracção de candidatos. 
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RESUMO 

O cenário atual de crise económica e financeira europeu pressiona fortemente as organizações a 
ajustar as suas dinâmicas de funcionamento interno de modo a maximizarem os seus outputs de 
eficácia na relação com os seus concorrentes. Neste âmbito, a aposta das organizações nos seus 
Capitais Humanos é tida como uma forma de viabilizar projetos organizacionais, nomeadamente em 
ambientes competitivos (Bento, 2006). Esta assumpção parece ser corroborada pelos conteúdos 
inerentes da chamada “era do conhecimento”, tendo subjacente que um dos principais fatores de 
competitividade organizacional reside no próprio ser humano (colaborador), através da aplicação das 
suas competências e capacidades nas organizações.  

É neste quadro que a Formação assume um papel de especial relevância para o desenvolvimento 
dos Capitais Humanos, na medida em que se trata de uma prática de Gestão de Recursos Humanos 
que permite identificar e/ou monitorizar a evolução das competências dos colaboradores no sentido 
da sua aproximação às necessidades das organizações. Trata-se, pois, de uma área de 
desenvolvimento estratégico para as organizações, nomeadamente, quando as mesmas se 
posicionam em ambientes de mercado dinâmicos e competitivos, que requerem constantes 
aperfeiçoamentos de desempenho. 

Este trabalho tem como objectivo primeiro, o de refletir sobre a utilidade da formação para as 
organizações, e como objectivo segundo, o de explorar ao nível prático, e por via de um estudo de 
caso, a forma como uma das áreas fundamentais da atuação em formação se desenvolve: a 
avaliação da formação. 

Palavras-Chave: Competitividade, Conhecimento, Capital Humano, Transferência da Formação 

ABSTRACT 

The current European scenario of economic and financial crisis strongly presses organizations to 
adjust their internal working procedures dynamics in order to maximize their outputs and effectiveness, 
compared to its competitors. In this context, the organizations’ investment in their Human Capital is 
seen as a way to achieve organizational projects, particularly in competitive environments (Bento, 
2006). This assumption seems to be supported by the contents inherent to the so called "knowledge 
era", sustaining that one of the main factors of organizational competitiveness resides in the human 
being (employee) through the application of their skills and capabilities in organizations. 

In this framework, Training is particularly relevant to the development of Human Capital, as it is a 
Human Resources Management practice that allows you to identify and/or monitor the development of 
skills of employees in order to direct them to the organizations’ needs. Therefore, it is an area of 
strategic development for organizations, particularly when they are positioned in dynamic and 
competitive markets environments, requiring constant performance improvements. 

This paper aims mainly at reflecting on the usefulness of training for organizations and secondly, at 
exploring in practice, through a case study, how is developed one of the fundamental areas of training 
performance: the training evaluation. 

Keywords: Competitiveness, Knowledge, Human Capital, Transfer of Training 
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INTRODUÇÃO 

Segundo os recentes indicadores socioeconómicos globais, a grande maioria dos países 
desenvolvidos estão a ser direta ou indiretamente afetados pela recente crise na economia mundial 
(Jornal Oficial da União Europeia, 2012). Como resposta a novas exigências financeiras, políticas e 
sociais, a generalidade das organizações viram-se forçadas a investir de forma sistemática nas 
relações estabelecidas entre a atividade empresarial, colaboradores, consumidores, sociedade e 
meio ambiente, nomeadamente, as menos internacionalizadas (Pereira, 2011). Este cenário implica 
que as mudanças nas organizações sejam constantes e devam ocorrer de forma intensa. Esta 
realidade, de algum modo, tem subjacente a percepção dos gestores da pertinência da aplicação à 
gestão, da sabedoria popular “porque o sucesso de hoje poderá já não ser sucesso amanhã”. Neste 
sentido, as organizações estão atualmente pressionadas a ajustar-se rapidamente a este contexto, 
sob pena de perderem a sua competitividade e, em situações extremas, poderem ser eliminadas pela 
concorrência. A aposta estratégica em fatores de diferenciação perante a concorrência deverá ser 
crítica, nomeadamente, enquanto objectivo empresarial a perseguir (Serrano e Fialho, 2005). É neste 
quadro que Kamoche (1996) aponta a relevância do fator humano para a diferenciação estratégica, 
ao defender que a competitividade de uma organização e a eficiência com a qual as suas ações são 
conduzidas representam a medida da sua capacidade de unir recursos humanos em torno de 
objetivos estratégicos da organização.  

Num ambiente de mudanças e pressões, o conhecimento é visto como um fator-chave para as 
organizações, sendo considerado uma “matéria-prima” que irá fomentar a inovação, criatividade e 
qualidade, contribuindo assim, para o progresso da organização. É neste âmbito que Serrano e Fialho 
(2005) consideram que o conhecimento é a informação que muda algo ou alguém; tanto por 
transformar-se em base para a acção, como por fazer um individuo ou uma organização serem 
capazes de ações diferentes e mais efetivas.  

A formação permite ao individuo adquirir competências e colocar o seu conhecimento ao serviço 
de um projeto empresarial concreto. Uma organização com colaboradores que apliquem 
sistematicamente nos contextos de trabalho as competências e os conhecimentos adquiridos em 
formação, está em melhores condições de proporcionar maior produtividade, um ambiente 
participativo e motivador e mais orientado para atingir os objetivos pretendidos (Ramos e Bento, 
2010). 

1. A CONJUNTURA ECONÓMICA, A COMPETITIVIDADE E O LADO HUMANO DAS 
ORGANIZAÇÕES 

Nos últimos anos, temos vindo a assistir a um cenário de crise mundial, que tem afetado os países 
em vários domínios. Destaca-se uma desaceleração brusca do crescimento e do emprego, efeitos 
negativos na balança comercial e na balança de pagamentos, uma redução acentuada de capital 
privado e do investimento direto estrangeiro, que atinge fortemente as economias. Verifica-se ainda a 
redução do acesso ao crédito e do financiamento do comércio, diminuição das remessas, variações 
amplas e instáveis das taxas de câmbio, aumento da volatilidade e baixa dos preços das matérias-
primas, e diminuição das receitas do turismo (Jornal Oficial da União Europeia, 2012).  

Pereira (2011) refere que, com base nos recentes indicadores socio económicos globais, todos os 
países estão a ser afetados (uns mais que outros) pelos efeitos da crise na economia mundial, que 
influencia necessariamente, a forma como as organizações se comportam nos seus mercados. É 
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neste quadro que se percebe que, atualmente, as mudanças nas organizações têm de ser constantes 
e devem ocorrer de forma cada vez mais rápida. Assim, a máxima que “o sucesso de ontem já não 
garante o sucesso de hoje não sustentará o sucesso de amanhã” parece ter especial cabimento nesta 
linha argumentativa. Significa esta máxima que as organizações devem ajustar-se de forma rápida a 
este contexto, sob pena de perderem a sua competitividade e/ou de serem suprimidas pela 
concorrência. 

Uma ideia chave que advém da leitura atenta de Pereira (2011) é a de que um dos fatores 
capazes de tornar a organização permanentemente competitiva é o humano, seguindo a ideia de que 
só colaboradores devidamente qualificadas poderão produzir ou prestar serviços com qualidade nas 
organizações. É neste âmbito que a ideia de que o Capital Humano é o componente-chave de valor 
que uma organização baseada no conhecimento globalmente se fundamenta (Serrano e Fialho, 
2005). A essência desta noção, é a de que uma empresa baseada no conhecimento é uma 
organização de aprendizagem que reconhece o conhecimento como um recurso estratégico e cria 
conhecimento que pode ser processado internamente e utilizado externamente, aproveitando assim o 
potencial do seu capital intelectual (Garvin, 1993). É neste âmbito que Fleury e Jr. (2001) consideram 
que ativos são recursos, e que estes recursos podem ser pensados como um ponto forte da empresa.  

Esta perspetiva que posiciona o Capital Humano enquanto motor de desenvolvimento 
organizacional, não sendo nova, tem uma ampla base de fundamentação teórica na moldura teórica 
RBV – Resource Based View of the Firm (Barney, 1991). O pressuposto básico da teoria RBV é que o 
desempenho de uma empresa pode ser explicado pela forma como são geridos e utilizados os seus 
recursos. Segundo Barney os recursos da empresa (“firm resources”) são todos os ativos, 
capacidades, processos organizacionais, atributos, informações e conhecimentos controlados que 
permitem conceber e adotar as estratégias que melhorem a sua eficiência e efetividade (Barney, 
1991). Estes recursos são aplicáveis à Gestão de Recursos Humanos, gestão de competências e 
gestão de desempenho; e cabimentam a ideia de que deve ser dada ênfase às pessoas como 
recursos determinantes do sucesso organizacional (Serrano e Fialho, 2005). É neste âmbito que 
parece ser importante que a gestão de pessoas demonstre a sua contribuição para o valor 
organizacional, sob pena, até, de perder credibilidade como função de gestão, nomeadamente num 
contexto tão adverso como o atual. É por estas razões que se compreende a plenitude da expressão: 
“as pessoas são o nosso ativo mais importante” (discurso das organizações) (Gomes et al, 2008).	  

Desenvolver pessoas é dar sustentação para o crescimento das organizações, garantindo que nos 
momentos mais críticos, o capital humano seja o diferencial na procura de soluções para qualquer 
situação (Lobo, 2010). As organizações são compostas por pessoas e são elas que tomam as 
decisões, criam e conduzem as empresas em direção aos seus objetivos, mantendo-as alinhadas 
com as estratégias estabelecidas. É neste quadro de entendimento que os recursos humanos podem 
ser vistos como o abastecimento de conhecimento e de capacidades acumuladas pelas pessoas ao 
longo do tempo, que garantem à organização a sua identificação e notoriedade num determinado 
poder de acção (Cunha, Gomes & Cunha, 1999). Os mesmos autores acrescentam que, para se 
conseguir vantagem competitiva através das pessoas, é necessário manter e recrutar os melhores 
colaboradores e munir a organização de um quadro de colaboradores de alta qualidade. Contudo, não 
basta a organização possuir os melhores recursos. É igualmente importante saber usá-los 
devidamente. É nesta perspetiva que Stewart (1998) defende que o capital humano é o ativo mais 
importante das organizações, e não pode ser visto como um custo, mas sim como preservação do 
património da companhia.  
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A gestão estratégica dos recursos humanos envolve a conceção e a implementação de um 
conjunto de políticas e práticas dentro das organizações, que garantem que o capital humano seja um 
contributo fulcral para alcançar os objetivos do negócio da organização de acordo com Huselid, 
Jackson & Schuler (1997), citado em Serrano e Fialho (2005, pág. 92). Por estas razões, Gomes 
(2008) defende que a atuação da Gestão de Recursos Humanos tem influência a quatro níveis: (1) 
Social - porque contribui para o bem-estar social, respondendo às necessidades e desafios da 
comunidade; (2) Organizacional - porque gere pessoas como um meio de atingir os objetivos da 
própria organização que garantem a sua sobrevivência e o seu desenvolvimento; (3) Funcional - 
porque promove uma articulação de funções que maximiza o aproveitamento do potencial individual; 
e (4) Individual - uma vez que auxilia as pessoas na obtenção dos seus objetivos individuais e no 
alcance da satisfação.  

Assim, as atividades de Gestão de Recursos Humanos possuem um impacto muito significativo no 
desempenho e na performance individual e, por conseguinte, na produtividade global de qualquer 
organização. Dentro do contexto de Gestão de Recursos Humanos, salientam-se alguns subsistemas 
que são aplicados por via de Práticas de Recursos Humanos, como sejam: o Recrutamento; a 
Seleção; a Avaliação de Desempenho; ou a Formação Profissional. Cada uma das práticas de 
Recursos Humanos desempenha um papel com valor próprio, mas também integrado, já que as 
diferentes práticas de recursos humanos devem ser estabelecidas e alinhadas mediante um conjunto 
de propósitos comuns, normalmente tipificado numa orientação geral ou estratégia global de Gestão 
de Recursos Humanos. Assim, está subjacente a uma estratégia de Gestão de Recursos Humanos, 
práticas estruturadas de atração de colaboradores talentosos para a organização (Recrutamento), de 
identificação dos mais talentosos de entre os atraídos (Seleção), de esforços de monitorização das 
suas competências (Avaliação de Desempenho), e de desenvolvimento de capacidades relevantes 
para o individuo e para a organização (Formação). 

A Formação é uma condição fundamental para que as pessoas mostrem bons desempenhos, para 
que as empresas possam ajustar-se eficazmente às necessidades mutantes da envolvente, ou para 
que prestem serviços que fortifiquem a lealdade dos clientes e realizem as tarefas de um modo mais 
eficiente e eficaz (Gomes et al, 2008). Assumindo que os Recursos Humanos são o “recurso” que 
acrescenta um maior valor acrescentado para a empresa (Boxall & Purcell, 2000), apostar na sua 
formação e desenvolvimento deve constituir uma acção estratégica, e deve ser interpretada como um 
investimento (Gomes et al, 2008). 

2. A FORMAÇÃO NA PRÁTICA: O PROCESSO FORMATIVO, A TRANSFERÊNCIA DA 
FORMAÇÃO E A AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO 

Como já apresentado, a época atual, designada frequentemente como a “era do conhecimento”, é 
cenário de um desenvolvimento constante do saber em todas as áreas, motivado pela rapidez das 
mudanças que caracteriza o funcionamento atual das organizações, o que traz consequente 
desatualização dos conhecimentos que possuímos (Tavares, 2010). Segundo a mesma autora, as 
organizações estão permanentemente em risco de perda das suas competências se descurarem a 
formação dos seus trabalhadores. Neste sentido, é inevitável que as organizações proporcionem 
formação aos seus colaboradores para que estes se mantenham actualizados, e por essa via, 
contribuam para uma organização mais competitiva e refrescada. 



Número 8 de 2013 – Comunicação e Ciências Empresariais 
Dossier Temático - A Formação e o investimento das organizações nos seus Capitais 
Humanos: um estudo de caso sobre a importância da Avaliação da Formação 
www.exedrajournal.com	  

	  
	  

81	  
	  
	  

A Formação apresenta vantagens ao nível individual e organizacional (Tavares, 2010). Ao nível 
individual, a autora enuncia que há um desenvolvimento e satisfação dos trabalhadores pelo 
acréscimo de competências, pelas maiores oportunidades de carreira, pela obtenção de melhores 
remunerações, ou pela realização pessoal e profissional. No que toca às vantagens da formação para 
a organização, embora não sendo fácil quantificar o valor da formação nas organizações, Tavares 
(2010) apresenta como vantagem um reforço da capacidade estratégica da organização pela maior 
prontidão na realização dos objetivos, pela maior eficácia e eficiência de resultados, maior 
capacidade de inovação na resposta às necessidades dos clientes e pelo fortalecimento da 
capacidade competitiva. 

Assim, a formação é uma condição fundamental para que as organizações possam ajustar-se às 
necessidades mutantes da envolvente, coloquem no mercado produtos competitivos, prestem 
serviços que reforcem a lealdade dos clientes e realizem as operações de modo mais eficiente (com 
menos custos) e eficaz (Gomes et al, 2008). Para os mesmos autores é crucial que gestores e líderes 
se tornem facilitadores e catalisadores das capacidades dos seus colaboradores, e adotem práticas 
de gestão adaptadas às necessidades da envolvente. A eficácia da formação depende, assim, e em 
primeiro lugar, de um conjunto de considerações de ordem estratégica, capazes de posicionar a 
formação no âmago de uma estratégia de desenvolvimento de recursos humanos em alinhamento 
com a de desenvolvimento organizacional. Mas, a eficácia da formação também depende de um 
conjunto de considerações aplicadas, que se situam ao nível do controlo e da boa gestão do processo 
formativo. 

Coiteiro (2008) encara a formação profissional como um processo dividido em três grandes atos e 
cuja ordem deve ser respeitada: (a) a rutura com a situação existente e que se pretende melhorada; 
(b) a construção do caminho adequado que se deve seguir para a consecução daquele objectivo; (c) 
e a verificação dos resultados obtidos com o percurso realizado. Assim, ao nível prático, o processo 
de formação estabelece a forma de operar o desenvolvimento dos recursos humanos, através de 
opções planeadas que moldam a acção a desenvolver pela organização. Visa também identificar as 
necessidades formativas concretas que são geradoras de aperfeiçoamentos de desempenho e a 
determinação de respostas formativas adequadas (Cardim, 2012).  

O processo integra um método geral de análise, planeamento, desenvolvimento, e controlo da 
formação nas organizações, propondo a medição dos seus resultados. O seu desenvolvimento, 
sendo geral, deve adaptar-se à realidade de cada organização e às efetivas possibilidades de 
intervenção formativa (Cardim, 2012). O autor identifica cinco grandes fases no processo de formação 
das organizações, nomeadamente: (1) o estabelecimento da orientação geral: do pré-diagnóstico à 
explicitação da política de formação; (2) o levantamento das necessidades de formação (LNF); (3) a 
elaboração da proposta de acção formativa: o plano de formação; (4) o desenvolvimento da acção 
formativa; (5) o controlo da acção formativa: a avaliação. Uma vez consideradas estas cinco etapas, 
de um modo mais abrangente, as três principais fases que têm que ser asseguradas quando se 
desenvolve uma acção de formação são: (1) o diagnóstico de necessidades de formação para 
determinar a necessidade de formação; (2) a realização da formação, em que é determinante a 
utilização do método formativo mais eficaz; (3) a avaliação da formação, para determinar se os 
objetivos inicialmente delineados foram, ou não, atingidos (Taylor & O’Driscoll, 1998, p. 14).  

Segundo Cardim (2012), o diagnóstico de necessidades de formação (DNF) é constituído pela 
investigação à organização sobre falhas, limitações ou necessidades atuais ou prospectivas de 
performance. Assim, o DNF constitui a sistematização das necessidades de competências que foram 
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determinadas pela organização enquanto carentes de aperfeiçoamento. A dimensão e profundidade 
do DNF é determinada pela quantidade, e pela qualidade dos instrumentos aplicados para gerar 
resultados, bem como da forma como se procedeu à triangulação de informação que adveio dos 
diferentes instrumentos.  

Segundo Gomes et al, (2008), a realização da formação constitui a parte visível do processo 
formativo, sendo que a sua execução depende muito da qualidade das fases prévias e também da 
avaliação. Durante a realização da acção formativa, vários fatores são pertinentes para assegurar o 
seu sucesso, nomeadamente: (1) a adequação dos programas às necessidades da empresa - só se 
justifica executar ações que sejam úteis para a organização; (2) a qualidade do material apresentado - 
deve ser preparado e orientado para os objetivos da formação e deve ser ajustado às características 
dos formandos; (3) a qualidade dos formadores - o sucesso da formação passa, muitas vezes, pelas 
características dos formadores; (4) a motivação e dos formandos – a motivação e o entendimento dos 
formandos são a condição chave para que estes entendam a formação como uma oportunidade e um 
beneficio e não como uma obrigação; (5) a formação ministrada a pessoas sem necessidade ou 
interesse não será bem sucedida. 

No que concerne à Avaliação da Formação, Coiteiro (2008) considera que a avaliação tem por 
objectivo validar os conhecimentos e as capacidades adquiridas e/ou desenvolvidas pelos formandos. 
Neste sentido, há um conjunto de aspectos que devem estar na base da construção de um 
instrumento de avaliação, tais como: aferir a concretização das necessidades e expectativas da 
empresa em relação ao processo formativo; a eficácia da formação e o impacto do processo 
formativo na organização. Ao nível da estrutura de um processo de Avaliação da Formação, 
Kirkpatrick (1998) propõe que a avaliação seja feita sequencialmente a quatro níveis:  

1) Nível um – Reação – neste nível procura-se recolher informação referente à opinião dos 
participantes na formação, nomeadamente sobre materiais, formador, metodologias 
pedagógicas e conteúdos.  

2) Nível dois – Aprendizagem – avalia-se a eficácia da formação em termos de resultados da 
aprendizagem. Analisa-se também o grau de mudança de atitude, a melhoria de conhecimento 
e/ou o aumento das capacidades como resultado da participação no programa de formação.  

3) Nível três – Comportamento – neste nível avalia-se em que medida as competências técnicas 
ou sociais adquiridas durante a formação são transferidas para o posto de trabalho e interferem 
no desempenho. As técnicas passam por questionários, entrevistas, observação ou uma 
combinação das mesmas.  

4) No nível quatro – Resultados – são avaliados os impactos financeiros ou operacionais da 
formação sobre a empresa. As medidas são sobretudo indiretas: qualidade de serviços, 
produtividade, volume de vendas, custos, erros e acidentes. Contudo, importa isolar os efeitos 
devidos a outros fatores.  

Porém, quando se desenvolve formação, um problema agudo é o da averiguação do retorno do 
investimento produzido, nomeadamente, se os conteúdos tratados em contexto de formação foram 
efetivamente transferidos para os locais de trabalho. Caetano e Velada (2007) consideram que os 
resultados das intervenções formativas têm pouco valor para as organizações se as aprendizagens 
não forem transferidas para o contexto de trabalho, já que não melhoram o desempenho dos 
colaboradores. Para Velada (2007), são vários os fatores que afetam a transferência da formação, 
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como: preparação prévia dos formandos, motivação para transferir, resultados pessoais, suporte dos 
pares, suporte do supervisor, percepção de validade de conteúdo, oportunidade de utilizar a 
formação, desempenho dos formandos, resistência/abertura à mudança. Um dos modelos que mais 
influência tem para a compreensão e explicação do processo de transferência da formação foi 
proposto por Baldwin & Ford (1988). Segundo estes autores, a generalização e manutenção do 
conteúdo formativo é directamente influenciado por três grandes fatores: (1) - as características dos 
formandos, incluindo as suas capacidades, personalidade e motivação; (2) -  o ambiente de trabalho 
através do suporte e das oportunidades de aplicação; e (3) -  a retenção da aprendizagem a qual, por 
sua vez, é influenciada pelo design da formação que incorpora variáveis como princípios de 
aprendizagem, sequência e conteúdo da formação (Velada, 2007). 

Neste contexto, a avaliação da formação deverá considerar (desejavelmente) um conjunto de 
fontes de avaliação diversificadas, de modo a que o feedback dado pela avaliação da formação seja 
amplo (Afonso, 2011). Assim, um bom sistema de avaliação de formação deverá conseguir detetar as 
principais virtudes e falhas da formação desenvolvida, isto é, deverá ser capaz de identificar 
elementos como: (a) onde foram fortalecidas as competências de desempenho; (b) onde 
permanecem por desenvolver competências relevantes; (c) identificação de novas competências em 
carência; (d) identificação das competências que melhor transferência tiveram para os locais de 
trabalho.  

Por estas razões, é desejável que as organizações façam uma gestão da formação numa 
perspetiva cíclica, isto é, perspetivar a formação numa lógica de sistema ininterrupto, e que faça 
acompanhamento constante das necessidades com que se confronta a organização na sua relação 
com o mercado. A deteção destas necessidades deverão ser captadas pelos Diagnósticos de 
Necessidades de Formação, e originar planos de acção de formação que retifiquem as competências 
em falta. O ciclo deverá ter sempre sequência ao nível da avaliação da formação, que, por sua vez, 
poderá funcionar enquanto fonte de novos Diagnósticos de Necessidades de Formação. Esta 
natureza cíclica da formação permite ganhos de curto, de médio, e de longo prazo valiosos, sendo 
compatível com as perspetivas estratégicas em torno das conceções de desenvolvimento dos 
Capitais Humanos enquanto fonte geradora de competitividade organizacional.  

3. ESTUDO DE CASO: AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO NUMA IPSS 

3.1 Amostra 

No âmbito das considerações sobre a importância da Formação para o desenvolvimento 
estratégico das organizações, e da relevância das questões em torno da Avaliação da Formação, 
surgiu o interesse em explorar o modo como a avaliação da formação é desenvolvida ao nível prático. 
Assim, ao nível da amostra, foi utilizada uma IPSS da Zona Centro de Portugal por razões de 
conveniência. Trata-se uma instituição que segundo os seus estatutos tem como missão, 
prioritariamente, intervir no âmbito da Segurança Social, desenvolvendo ações de proteção de 
cidadãos na velhice e invalidez e todas as situações de falta ou diminuição de meios de subsistência 
ou de capacidade para o trabalho; apoio a crianças, jovens, apoio à família, apoio à integração social 
e comunitária; promove ações de formação profissional, com vista ao reforço das competências 
culturais e profissionais da comunidade e colaboradores, e complementarmente, intervir no âmbito 
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desportivo e cultural. Actualmente, na área social é detentora das seguintes valências: Creche, A.T.L., 
Apoio Domiciliário, Centro de dia, Centro de convívio e Lar de idosos.  

3.2. Método e Procedimento 

De modo a cumprir com os propósitos do presente trabalho, foram auscultados um conjunto de 
indicadores de forma a captar a percepção dos formandos face ao modo como uma formação foi 
desenvolvida. Os indicadores considerados foram: reações à utilidade da formação, reações à 
afetividade, transferência percebida da formação, percepção de aprendizagem e satisfação. Estes 
indicadores são feitos tendo em linha de conta o já referenciado modelo de Kirkpatrick e consideram a 
importância da transferência da formação. Este estudo considerou especialmente os níveis dois e três 
deste modelo, ou seja a aprendizagem (avaliação dos resultados da aprendizagem, grau de mudança 
de atitude, melhoria de conhecimento e aumento das capacidades como resultado da participação na 
acção de formação) e o comportamento (em que medida as competências adquiridas na formação 
são transferidas para o local de trabalho e interferem no desempenho).  

Em termos de procedimento, analisaram-se as opiniões e as perceções gerais dos colaboradores 
da instituição que participaram na acção de formação “Comunicação e Trabalho em Equipa” 
nomeadamente a utilidade que esta acção de formação tem para os colaboradores, a percepção 
destes sobre a aplicação da formação no contexto de trabalho, a medição da percepção de 
aprendizagem por parte dos colaboradores na aquisição de novos conhecimentos e ainda a 
satisfação que a formação proporciona. Foi usada a metodologia quantitativa – através do 
instrumento questionário para permitir quantificar as opiniões, de acordo com Cook (2005), citado por 
Velada (2007, pág. 16). O questionário aplicado neste estudo é constituído por duas questões de 
caracterização sociodemográfica (referentes ao sexo e idade dos formandos) e por 20 questões 
fechadas relacionadas com as suas opiniões sobre a acção de formação em causa e foi 
integralmente baseado em Velada (2007), procurando replicá-lo. O instrumento considerou as 
seguintes variáveis: 

Reacções de Utilidade: As reações de utilidade foram medidas através de seis indicadores que 
avaliam a utilidade da formação para o trabalho: “ A formação aumentou a minha eficácia no 
trabalho”; “A formação aumentou a minha abertura intelectual”; “A formação aumentou a qualidade do 
meu trabalho”; “A formação permitiu a aprendizagem de métodos pedagógicos novos”, “A formação 
permitiu a obtenção de novos materiais didáticos e “A formação permitiu a obtenção de mais 
conhecimentos científicos.  

Reações Afetivas: As reações Afetivas foram medidas através de quatro indicadores que avaliam 
as reações dos formandos a alguns aspectos da formação, tais como: “As metodologias pedagógicas 
adotadas foram adequadas”; “A qualidade do formador era boa”; “O funcionamento da formação foi 
positivo” e “Os conteúdos programáticos foram bons” 

Transferência Percebida da Formação: A transferência percebida da formação foi 
operacionalizada através de quatro indicadores que avaliam a percepção dos formandos sobre a 
aplicação da formação no contexto de trabalho, nomeadamente: “Dinâmica de grupo que é imprimida 
nas ações”; “Desenvolvimento dos conteúdos desenvolvidos nas ações”; “Rigor dos conteúdos 
ensinados” e “Estratégias para motivar os formandos”. 
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Percepção de Aprendizagem: A perceção de aprendizagem foi medida através de três indicadores 
que medem a percepção dos formandos sobre os efeitos da formação na aquisição de novas 
perceções como: “Percepção de aprendizagem na atualização científica”; “Percepção de 
aprendizagem na cultura geral”; e “Percepção de aprendizagem na atualização pedagógica”. 

Satisfação com a ocupação: A satisfação com a ocupação foi medida através de três indicadores 
que medem o grau através do qual os formandos estão satisfeitos com a sua ocupação, 
nomeadamente: “Estou satisfeito com o método usado pelo formador”; “Estou satisfeito por ter 
escolhido esta acção de formação” e “Estou satisfeito com o grau de competência que atingi na minha 
ocupação”. 

Foi utilizada a escala de Likert, usando valores entre 1 a 5, ao que corresponde: 

1 = Discordo Totalmente; 2 = Discordo; 3 = Nem concordo, nem discordo; 4 = Concordo; 5 = 
Concordo Totalmente.  

4. RESULTADOS 

Uma vez analisados os inquéritos preenchidos pelos colaboradores da instituição, procedeu-se à 
transcrição das respostas dadas e que se apresentam na tabela seguinte. Apresenta-se a média de 
cada indicador e consequente interpretação dos resultados, bem como um gráfico onde se pode 
comparar a média de cada indicador. 

Média da Reação à Utilidade 3,72 

Média da Reação à afetividade 3,91 

Média da Transferência Percebida 3,83 

Média da Percepção da Aprendizagem 3,89 

Média da Satisfação com a Ocupação 4,06 

 
A média de Reações à Utilidade da formação é de 3,72. Ao nível mais particular, considerando 

uma análise individual aos indicadores utilizados para a construção da variável, os colaboradores 
consideraram que em primeiro lugar a formação aumentou a sua eficácia no trabalho, em segundo 
lugar consideram que a formação permitiu a aprendizagem de novos métodos pedagógicos e em 
simultâneo permitiu a obtenção de novos conhecimentos científicos, em terceiro lugar que a formação 
aumentou a qualidade do seu trabalho, em quarto lugar consideram que a formação aumentou a sua 
abertura intelectual e por último consideraram que a formação permitiu a aprendizagem de novos 
materiais pedagógicos. 

Verifica-se que a média total dos indicadores que medem as reações afetivas é de 3,91. Ao nível 
mais particular, considerando uma análise individual aos indicadores utilizados para a construção da 
variável, constata-se que o indicador que mais influencia as reações afetivas é o funcionamento da 
formação, seguindo-se a qualidade do formador, em terceiro lugar os conteúdos programáticos e por 
último as metodologias pedagógicas. 

Verifica-se que mais de metade dos colaboradores desta organização consegue perceber e 
transferir para o local de trabalho os conteúdos aprendidos na acção de formação, ou seja, 3,83. 
Através de uma análise mais particular aos indicadores utilizados para a construção da variável, 
observou-se que existe um número significativo de colaboradores que dentro deste universo não 
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percebe o conteúdo da acção de formação. As estratégias para motivar os formandos é o indicador 
que mais influencia a transferência percebida da formação, em seguida situa-se a dinâmica de grupo, 
depois o rigor dos conteúdos e em quarto lugar os conteúdos desenvolvidos nas ações. 

Depois de apurados os dados pode observa-se que a média de colaboradores que têm percepção 
de aprendizagem é de 3,89. Ao analisar individualmente os indicadores que integram a construção da 
variável verifica-se que o indicador que mais influencia a percepção de aprendizagem é a percepção 
de aprendizagem na atualização pedagógica, seguindo-se a percepção de aprendizagem na cultura 
geral e por fim a percepção de aprendizagem na atualização científica.  

Por fim, verifica-se que o total da média de satisfação com a ocupação é de 4,06. Considerados os 
itens individuais utilizados para a construção da variável, verificou-se que o indicador mais relevante 
para a satisfação com a ocupação é o indicador que diz respeito à escolha da acção de formação, 
seguido do indicador referente ao grau de competência que o colaborador atinge na sua ocupação e 
em terceiro lugar o indicador que se refere ao grau de satisfação com o método usado pelo formador. 

1 - Gráfico comparativo da média dos indicadores 

 
Em termos de contributos para a prática, estes resultados sugerem, em termos globais, que o 

indicador com a média mais baixa é o indicador da reação à utilidade. Assim, seria pertinente a 
organização em estudo realizar ações de formação adequadas às funções dos colaboradores, de 
modo a que estes sintam que as ações que estão a frequentar sejam úteis à sua atividade. Estando 
as ações de formação mais relacionadas com a atividade dos colaboradores, poderá haver uma 
maior probabilidade destes sentirem mais afeto com a tarefa, fazendo assim com que aumente um 
pouco mais este indicador. Neste contexto, a transferência percebida da formação poderá estar 
relacionada com o facto da formação ter tido pouca relação com as funções dos colaboradores. 
Verifica-se que os colaboradores desta organização na maioria perceciona a aprendizagem. Tendo 
em conta esta realidade, um dos motivos pelo qual a média deste indicador não é mais elevada deve-
se ao facto de um número reduzido de colaboradores serem detentores de baixas habilitações 
literárias, dificultando assim a percepção da aprendizagem. 

Os colaboradores, na sua maioria sentem-se satisfeitos com a ocupação. Esta situação dentro 
desta organização, parece surgir pelo facto dos colaboradores sentirem que adquiriram novas 
competências que os auxilie a realizar as suas funções. Poderá ainda dever-se ao facto de estarem a 
trabalhar num edifício novo, moderno, totalmente equipado e ter boas relações com as chefias. Como 
referido anteriormente, esta organização deveria proporcionar ações de formação relacionadas com 
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as funções desempenhadas pelos colaboradores. Estas ações devem ser realizadas com carácter 
regular, para um melhor aproveitamento do seu conteúdo para o contexto laboral e sempre 
enquadradas com os objetivos da organização.  

5. CONCLUSÃO 

As permanentes mudanças tecnológicas, económicas, sociais e culturais são características de 
um mundo atual, que tornam facilmente desajustadas as atitudes, os conhecimentos e as técnicas já 
dominadas no desempenho do trabalho, impondo uma constante renovação de capacidades, de 
adaptações, inovações (Ferrão e Rodrigues, 2012). Os mesmos autores consideram que a 
sobrevivência e o êxito das pessoas e das organizações não remete apenas para uma questão de 
força ou inteligência, mas também de habilidades para adaptar-se, antecipar-se e comandar a 
mudança. Neste âmbito, as organizações nos últimos anos vêm dando especial relevo à formação. 
Tornam-se organizações aprendentes, fazendo dos seus membros permanentes estudantes, a 
requererem também novos mestres-escola, catalisadores e facilitadores de aprendizagem e 
formadores capacitados. Assim, na era do conhecimento, a formação chega às organizações através 
do capital humano, ou seja, é uma forma de criação e aplicação do conhecimento nas organizações, 
sendo que é necessário contemplar boas estratégias que considerem o conhecimento como elemento 
fundamental (Ferrão e Rodrigues, 2012). 

A avaliação ajuda a conseguir intervenções cada vez mais eficazes no sentido da concretização 
dos objetivos, e da melhoria desejada; os seus resultados são de extrema importância para o 
processo de tomada de decisão no que respeita ao papel da formação profissional na organização. A 
análise dos resultados reproduzida permite rever, repensar e reequacionar estratégias formativas 
para o futuro, sempre no sentido de melhorar e na direção dos objetivos definidos e dos pretendidos 
pela organização (Coiteiro, 2008).  

Gomes et al, (2008) consideram que por mais elaborados e sofisticados que sejam os processos 
de avaliação, estes assumem normalmente uma condição controversa, uma vez que é difícil distinguir 
os resultados que resultam da formação dos que provêm de outras causas. A consequência é que 
frequentemente não se identifica uma clara relação custo/benefício do investimento em formação. 
Ainda assim, existe o sentimento generalizado de que é importante realizar algum tipo de avaliação. 

Para Tavares (2010), nas organizações a avaliação da formação é da responsabilidade dos 
formandos, dos seus chefes e do departamento de Recursos Humanos. 

Na organização em estudo e depois de realizados os inquéritos aos colaboradores, com o intuito 
de analisar as opiniões e as perceções gerais dos colaboradores da instituição que participaram na 
acção de formação “Comunicação e Trabalho em Equipa” nomeadamente a utilidade que esta acção 
de formação tem para os colaboradores, a percepção destes sobre a aplicação da formação no 
contexto de trabalho, a medição da percepção de aprendizagem por parte dos colaboradores na 
aquisição de novos conhecimentos e ainda a satisfação proporcionada pela formação, constata-se 
que o indicador com média mais alta é o da satisfação com a ocupação, seguindo-se os indicadores 
da reação à afetividade, percepção da aprendizagem, transferência da percebida e por último o 
indicador da reação à utilidade. 
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Neste sentido Seria pertinente a organização realizar ações de formação adequadas às funções 
dos colaboradores, de modo a que estes sintam que as ações que estão a frequentar sejam úteis à 
sua atividade. 

Tendo a organização várias respostas sociais, deve realizar ações de formação tendo em conta o 
sector onde cada individuo desempenha as suas funções. Deve fazer três distinções: área da 
infância, área sénior e área administrativa. 

As ações devem ser realizadas com carácter regular, para um melhor aproveitamento do seu 
conteúdo para o contexto laboral e sempre enquadradas com os objetivos da organização.  

Segundo Tavares (2010), nos últimos anos, em Portugal, tem-se feito um intenso esforço para 
melhorar a formação e qualidade da população, procurando combater o abandono escolar, 
incrementando o ensino técnico profissional, abrindo o ensino superior a um maior número de alunos, 
nomeadamente, a pessoas que estão já na vida ativa e pretendem valorizar-se através da formação. 
Apesar deste esforço, e segundo a autora, as estatísticas apresentem alguns números 
aparentemente animadores, os resultados não são ainda os necessários, para uma melhoria das 
competências dos recursos humanos nacionais. No entanto, o esforço para adquirir uma cultura de 
competências, não pertence só ao Estado. Deve ser um esforço também assumido pelas escolas, 
pelas organizações produtivas e pelos próprios portugueses. 
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RESUMO 

O impacto da comunicação nas organizações é fundamental e decisivo para que estas sejam 
competitivas. Neste âmbito, a comunicação, e em concreto, a comunicação interna é uma área 
estratégica de desenvolvimento organizacional, tendo efeitos de alinhamento dos públicos internos 
com a estratégia de comunicação organizacional global. 

Entre os mais diversos fatores que afetam a produtividade da organização, a coesão, a 
identificação ou a motivação dos colaboradores, identificam-se como alguns dos mais importantes. 
Compreender de que modo pode a Comunicação Interna apoiar o desenvolvimento de indicadores 
desta natureza nas organizações é, pois, um propósito relevante. 

O objeto de estudo deste trabalho é o de refletir sobre a importância da comunicação interna como 
fator determinante da motivação dos colaboradores. De forma a cumprir com este objetivo, far-se-á 
uma reflexão sobre o conteúdo da comunicação interna e o conteúdo da motivação, apoiada por 
modelos de natureza teórica que ilustram o conteúdo dos temas em apreciação. Seguidamente, 
procurar-se-á compreender a natureza da articulação entre comunicação interna e motivação de 
colaboradores. 

Palavras-Chave: Comunicação Interna, motivação, organização, colaboradores 

ABSTRACT 

Communication has a great impact for organizational development, especially those, struggling to 
fit in global and competitive markets. Internal communication is a strategic area for organizational 
competitiveness, by applying to the internal publics a global organizational communication strategy. 

Among several factors, the cohesion, the identification, or the employees’ motivation are some of 
the most important factors affecting productivity in organizations. To understand how internal 
communication can have an important role in developing these factors, is thus, a relevant purpose to 
attend. 

The scope of this study is to produce several considerations about the importance of internal 
communication for organizations in competitive markets, and notably, to explore its association with 
relevant organizational behaviour indicators, such as employee motivation. In order to fulfill this 
purpose, a first line of considerations will be made concerning the purpose of internal communication, 
based on existing theoretical models regarding both internal communication and motivation. A second 
line of considerations, follows the need to demonstrate and understand how internal communication 
and employee motivation can work together. 

Key words: Internal Communication, motivation, organization, employees   

1. INTRODUÇÃO 

As organizações na atualidade encontram-se inseridas em ambientes extremamente competitivos 
e dinâmicos, fruto da presença em mercados abertos e em permanente mudança. Por esta razão, as 
organizações tendem a olhar para os seus recursos e a encontrar formas de os gerir e desenvolver 
estrategicamente (Ramos, 2009). Uma das áreas que permite a diferenciação competitiva reside no 
fator humano das organizações. Porém, não basta que as organizações tenham uma equipa de 
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colaboradores talentosos ou competentes, se o fluxo informacional na organização não funcionar, ou 
se os processos de comunicação não forem adequados. Se tal acontecer não será possível 
potencializar o fator humano das organizações (Ramos, 2009). 

Desta forma, parece ser importante que as organizações saibam estimular um conjunto de 
indicadores de desempenho associados ao fator humano, como sejam, a motivação, o compromisso 
ou a satisfação dos colaboradores. Por esta razão, não é estranho que no centro da organização 
deva estar a componente humana, ou seja, as pessoas, e que se desenvolvam esforços efetivos para 
aperfeiçoar este fator de competitividade. 

Do ponto de vista organizacional, o comportamento humano pode ser estimulado por um conjunto 
de necessidades extremamente variáveis e em permanente evolução. Como consequência, os 
gestores necessitam de concretizar as relações positivas já conhecidas entre a motivação, satisfação 
e desempenho dos mesmos (Cunha, 2004). Assim, as organizações deverão estar mobilizadas para 
aperfeiçoar processos organizacionais que permitam ‘cultivar’ pessoas para desenvolver 
determinados objetivos ou resultados que sejam desejados e procurados. É neste sentido que Nunes 
(2011, pág. 4) refere que “as organizações bem-sucedidas contam com pessoas competentes que 
sabem transformar as suas aptidões em valor acrescentado, o que pressupõe uma paixão por aquilo 
que fazem e pelo ambiente organizacional em que se inserem”. 

Uma das áreas que permite uma estimulação positiva do fator humano é a da Comunicação 
Organizacional, nomeadamente, no quadro da atuação estratégica em Comunicação Interna (Kunsch, 
2003). Esta é uma área atualmente em discussão por parte da comunidade científica, relativamente 
ao modo e à forma como pode ser desenvolvida estrategicamente para gerar efeitos 
comportamentais e atitudinais duradouros na componente humana das organizações. Neste sentido, 
interessa compreender se, e como, se processa a relação entre a Comunicação Interna e indicadores 
de relação individuo-organização relevantes, como por exemplo, a motivação. 

2. O CONTEÚDO DA COMUNICAÇÃO INTERNA 

Os mercados densamente competitivos, aliados às conjunturas económicas atuais, traduzem 
situações de grandes exigências para as organizações. A necessidade de encontrar vias para a sua 
eficácia das organizações convida a que se olhe para o seu conhecimento interno e as possibilidades 
que este pode trazer, pois gerir internamente a organização parece ser tão relevante como atuar na 
relação com o exterior (Teixeira, 1998). 

      Deste modo, a comunicação interna tem vindo a ganhar um espaço cada vez mais relevante 
dentro das organizações. Segundo Teobaldo Andrade baseado em Fonseca (1998, pág. 101), “a 
comunicação nas organizações é o processo através do qual as pessoas que nelas trabalham 
procedem ao ‘intercâmbio’ de informações dentro de uma empresa ou repartição, tendo em vista a 
sua maior eficácia”. Já Nguyen-Thanh, cit in Villafañe (1998, pág. 242), destaca que a comunicação 
interna se desenvolveu de acordo com a evolução da gestão das empresas: “A comunicação da 
empresa não nasceu do dia para a noite. Foi elaborada lentamente sobre as insuficiências dos 
sistemas de informação e de acordo com a evolução de gestão das empresas”. Deste modo, e na 
mesma linha, Villafañe (1998, pág. 243) afirma que a principal função da comunicação interna é 
“apoiar estruturalmente o projeto empresarial, seja qual for a orientação estratégica da empresa em 
termos de gestão”. A comunicação interna é uma função estratégica das organizações, a qual deverá 
ser gerida com base do mesmo esquema unitário que as outras políticas estratégicas da empresa, 
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como a da Comunicação Organizacional. Assim, “comunicar com o exterior é uma coisa; fazer com 
que uma mensagem circule no interior do grupo é outra, pelo menos tão importante como a 
primeira…Antes de atingir a ‘imperfeição zero’, a direção deveria procurar caminhar no sentido do 
‘menosprezo zero’. Pois bem! A comunicação interna é isso mesmo” Sá (2008, pág.24). Sem dúvida 
que, hoje em dia, é imprescindível saber comunicar com o exterior, mas tão importante quanto isso é 
comunicar eficazmente para os públicos internos. Existir um diálogo aberto entre chefias e 
colaboradores é peça fundamental para a organização. Se a comunicação interna não for eficaz, a 
comunicação externa poderá ter consequências negativas. Seguindo a linha de pensamento de 
Kunsch (2003, pág. 159), “se consideramos que a pessoa passa a maior parte do seu dia dentro das 
organizações, os motivos são muitos para que o ambiente de trabalho seja o mais agradável possível 
”Assim, e seguindo esta orientação, a comunicação interna, para Rhodia cit in Kunsch, (2003, p. 154), 
“ (...) é uma ferramenta estratégica para compatibilização dos interesses dos empregados e da 
empresa, através do estímulo ao diálogo, à troca de informações e de experiências e à participação 
de todos os níveis”. 

Para compreender melhor o conteúdo associado à comunicação interna, esta ‘obriga-nos’ a 
clarificar três elementos fundamentais: (1) um estado espontâneo da organização em que 
compreenda o sistema organizacional e o enquadramento da organização no seu todo - a 
comunicação interna é indissociável das estruturas organizacionais e dos sistemas organizacionais; 
(2) um sistema construído pela organização em que a comunicação interna poderá ser provocada, 
controlada e antecipada; (3) procura uma melhoria de funcionamento da organização - ancorada na 
premissa da complexidade organizacional no que diz respeito à competitividade dos mercados, 
devendo articular diferentes sistemas e subsistemas organizacionais (Boneau et Henriet, 1990). 

No propósito de clarificar o conteúdo e as funções da Comunicação Interna, Myers e Myers (1982) 
demonstram que a comunicação interna pode ser percecionada por três diferentes áreas de funções: 
(a) Função de produção e controlo, em que a comunicação assume um papel enquanto meio de 
coordenação e regulação dos objetivos de produção; (b) Função de Inovação, promovendo a 
comunicação interna mensagens que visem novas ideias e procedimentos permitindo à organização 
se adaptar e responder ao meio envolvente; e (c) Função de Socialização, em que a comunicação é 
orientada para a importância das relações interpessoais no ambiente de trabalho, quer a nível 
emocional e racional, assumindo, claramente, uma função integradora da comunicação interna. Já 
Brault (1992) aponta que a comunicação interna se deverá sustentar em sete funções na 
organização, que irão beneficiar a imagem positiva da mesma: (1) Função Informativa, tendo como 
finalidade veicular o conhecimento e o ‘saber’ da empresa, de forma a tornar a informação mais 
eficiente; (2) Função Integradora, desenvolvendo nos colaboradores o sentimento de pertença da 
organização, transmitindo os valores essenciais da organização nos seus públicos internos levando-
os a uma coesão organizacional; (3) Função de retroativa, elo de ligação entre as mensagens que 
são remetidas num determinado eixo, seja ele vertical ou horizontal. Desta forma poderá ser 
verificado e validado a sua compreensão; (4) Função Sinal, que suporta a emissão e a multiplicação 
de sinais e de mensagens, permitindo ao público identificar a personalidade e a continuidade da 
organização num determinado sentido; (5) Função comportamental, tendo como objetivo transmitir 
mensagens que indiciam e que se tornem claras / objetivas de forma a nortear os membros da 
organização num determinado sentido; (6) Função promotora de mudança, motivando as pessoas a 
permanecer neste ‘ambiente’ permitindo uma maior aceitação de mudança, permitindo deste modo a 
concretização coletiva de decisões; (7) Função de imagem, comunicando ao público interno e externo 
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uma determinada imagem da organização. O planeamento de comunicação interna deverá considerar 
estas funções quando se determina estrategicamente a comunicação interna. Na realidade, é através 
destas funções que a comunicação interna cria laços de interação entre a produção e gestão, 
facilitando o trabalho em conjunto, promovendo o espirito de equipa de forma a conseguir atingir uma 
cooperação coletiva. 

Apesar das várias interpretações dadas às funções da comunicação interna, entre estes autores, 
existe uma complementaridade. Para Myers e Myers, Brault e Villafañe a comunicação interna é o 
suporte basilar do projeto da organização, tendo um papel fundamental para conseguir o 
envolvimento de todos os membros da organização. O diálogo e a transparência são valores 
fundamentais numa organização, começando no relacionamento entre colaboradores e chefias, em 
que é de todo relevante que os colaboradores se sintam ouvidos, de forma a pressentirem-se mais 
motivados e integrados na organização. Qualquer que seja a política de comunicação interna 
implementada na empresa, não deve ter como objetivo promover um produto, mas sim criar um 
sentimento de pertença, que exprima uma preocupação individual e coletiva perante a envolvente 
interna e externa. 

Por via destas características, a evolução da comunicação interna no âmbito do funcionamento 
das organizações transitou de um papel operacional, personificado numa ferramenta de controlo, para 
um papel crescentemente estratégico. Este papel estratégico está fortemente elencado num conjunto 
de objetivos, que moldam a atuação prática nesta área. Boneau et Henriet (1990) destacam um 
conjunto de objetivos de comunicação interna que permitem capitalizar uma relevância estratégica 
nas organizações, nomeadamente, quando estas estão inseridas em ambientes complexos e 
exigentes: 

a) Restaurar a confiança em torno da identidade da empresa - implicando continuadamente a 
auscultação à organização ativando mecanismos corretivos. Releva a importância do diagnóstico de 
comunicação interna e as suas funções estratégicas; 

b) Promover o conhecimento da empresa por todos - desenvolvendo um sentimento de pertença 
conduzindo a uma maior eficiência ao trabalho no quotidiano;  

c) Informar cada colaborador de forma adaptada- em função das necessidades de informação, 
destacando-se o papel da comunicação para o recrutamento e para a socialização do novo 
colaborador;  

d) Desenvolver o reflexo da comunicação junto dos quadros superiores - assumindo estes uma 
função de animação e uma função de interlocutor entre o topo e os colaboradores;  

e) Favorecer os meios de expressão dos colaboradores - isto é, compreender as necessidades 
dos públicos internos e como elas estão dispersas ou concentradas, auscultando e acompanhando 
consecutivamente a realidade organizacional;  

f) Dar a conhecer as iniciativas e sucessos obtidos das equipas de trabalho - permitindo uma 
função de mobilização, na medida em que as organizações funcionem como um todo no âmbito das 
suas ações.  

Em síntese, segundo Kunsch (2003), a comunicação interna quer-se global, lateral, onde a 
informação que é veiculada é não só geral, mas também, simbólica e operatória. Deverá ser 
amplamente ponderada e alinhada com outros sistemas organizacionais, de forma a atingir as 
potencialidades máximas que lhe são atribuídas. 
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2.1. Os Eixos e as Vocações da Comunicação Interna 

A mensagem da comunicação interna remete para um discurso da organização sobre e por ela 
própria (Boneau et Henriet, 1990). Neste sentido, há um conjunto de fatores relevantes a ter em 
consideração quando se faz comunicação interna nas organizações, nomeadamente no ato de 
comunicar e no conteúdo do que se comunica. 

No que diz respeito ao ato de comunicar, as principais atenções estão movidas para a importância 
simples de comunicar. Comunicar ativamente sobre e pela organização é fundamental, de forma a 
permitir uma partilha de valores e referências comuns a todos os membros da organização. O simples 
ato de comunicar ativamente tem, ao mesmo tempo, um aspeto individual e coletivo, ou seja, é um 
ato individual com um âmbito de influência mais coletivo (Boneau et Henriet, 1990). O ato de 
comunicar leva ao diálogo e à circulação de ideias, que irá influenciar os membros da organização, e 
não está diretamente ligado ao que se comunica mas sim à maneira como se comunica. 

Quanto ao foco no conteúdo do que se comunica, este está concentrado no aspeto do que se 
comunica em termos de conteúdo. Significa que a mensagem a transmitir, a seleção dos meios e dos 
públicos ficará sempre dependente do conteúdo em causa. Desta forma, este conteúdo deverá ser 
justificado pelos fins que ambiciona e pelo princípio em comunicar ativamente. Estes dois focos 
(comunicar ativamente e o conteúdo que se comunica) deverão estar sempre em uníssono. A 
congruência entre os mesmos constitui a fórmula essencial do sucesso em comunicação interna 
(Boneau et Henriet,1990). Assim, a dinâmica e a congruência entre o foco no ato de comunicar e o 
foco do conteúdo do que se comunica, segundo Boneau et Henriet (1990), permite-nos apontar quatro 
grandes finalidades da comunicação interna a desempenhar na organização. Falamos em eixos da 
comunicação interna que devem conter em si o foco no ato de comunicar e o foco do conteúdo no 
âmbito da intervenção estratégica em comunicação interna, representando os vetores de atuação em 
comunicação interna. Os eixos da comunicação interna situam-se a nível da compreensão, da 
circulação, do confronto e da coesão. Os eixos não são mutuamente exclusivos e atuam de forma 
conjugada e mútua (Figura 1). 

Os Eixos da Comunicação Interna 
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Fig. 1 - Os Eixos da Comunicação Interna 

 

Eixo da 
Compreensão 

Eixo do 
Confronto 

Eixo da Coesão Eixo da 
Circulação 



Número 8 de 2013 – Comunicação e Ciências Empresariais 
Dossier Temático - A importância da Comunicação Interna para a Motivação 
dos Colaboradores 
www.exedrajournal.com	  

	  
	  

96	  
	  
	  

Analisando a figura 1, o eixo da compreensão está relacionado com a função numa dimensão 
individual. A comunicação interna favorece a compreensão no aspeto formativo, de forma a apoiar 
uma assimilação de um saber-fazer, no que diz respeito à tarefa a desempenhar (Boneu et Henriet, 
1990). Conduzindo a uma mais-valia funcional, o contributo da função junto da dimensão individual, 
melhora a capacidade intelectual disponível na empresa, na dimensão individual. A própria 
organização torna-se mais inteligente, encontrando-se mais capacitada para responder aos desafios 
por via do indivíduo e do seu desempenho. 

O eixo da circulação está relacionado com a tarefa, mas numa dimensão coletiva. Este atua em 
complementaridade com o eixo da compreensão, ou seja, o eixo da compreensão só terá e fará 
sentido mediante o pressuposto de que existem condições propícias de circulação. Contudo, 
circulação não é sinónimo de difusão do maior número de informações possíveis, mas antes a difusão 
daquelas que são verdadeiramente necessárias (Boneu et Henriet, 1990). 

Já o eixo do confronto está relacionado com o contributo do papel numa dimensão individual, ou 
seja, dá primazia à importância do desempenho do papel e do significado do mesmo na organização. 
Surgindo da interatividade relacional, assume a ideia de troca, rejeitando a noção da igualdade dos 
seus intervenientes, avocando a existência de diferentes realidades interpretativas dentro da 
organização, mediante as quais há uma necessidade de colocar em comum. 

Por fim, o eixo da coesão está relacionado com o papel, numa dimensão coletiva. Este eixo parte 
da premissa de que a comunicação é condição de coesão, ou seja, a comunicação interna tem uma 
dimensão mais longe do que a transmissão de informações e a garantia da coordenação de funções 
e papeis a desempenhar. Passamos de uma conceção individual a uma ‘representação’ de conceção 
comum. O objetivo deste eixo é que todos os indivíduos inerentes à organização partilhem os 
mesmos objetivos, valores e cultura, criando um sentimento de pertença e de identificação com a 
organização (Boneu et Henriet, 1990). 

Em suma, e de acordo com Boneau et Henriet, o seu enfoque e o objetivo primordial de uma 
política de comunicação interna é garantir que os quatro eixos formem um sistema unido e coerente, 
noção bem expressa na citação: “L`objet de la communication est précisément de leur donner une 
cohérence et d`endoser l`intensité respective” (Boneu et Henriet, 1990, pág. 95).  

Para que a articulação entre os eixos se torne eficaz, é necessário a escolha de um dispositivo 
correto e coerente para que os quatro eixos funcionem. Assim, a comunicação interna assenta-se em 
três grandes objetivos: dar a conhecer, ser aceite e promover a ação. Considerando os eixos, os 
objetivos da comunicação interna e os objetivos da política de comunicação, poder-se-á falar nas 
quatro vocações atribuídas à comunicação interna, tendo em conta que a comunicação interna 
estabelece uma relação com a organização da empresa, o seu modo de funcionamento e a gestão de 
recursos humanos. Desta forma, podemos inferir as quatro principais vocações da comunicação 
interna, da seguinte forma: (a) Pedagógica, (b) Mobilizadora, (c) Federadora e (d) Representativa. A 
vocação Pedagógica destina-se a dar a conhecer a organização: explicar a empresa e o meio 
ambiente organizacional (ao nível do eixo da compreensão e do confronto); a vocação Mobilizadora 
tem a função de envolver e motivar todos os indivíduos da organização (ao nível do eixo da 
circulação, coesão e confronto; a vocação Federadora tem como função dinamizar os valores do 
coletivo (ao nível do eixo da coesão e da circulação; por fim, a vocação representativa, no âmbito em 
que cada um transmita uma mesma imagem para o exterior (ao nível do eixo do confronto e da 
coesão). 
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De certa forma, todos os eixos da comunicação interna são relevantes para que a mesma cumpra 
com os objetivos e as funções a si associadas. Resta à empresa, criar condições favoráveis ao 
confronto e coesão, para que no conjunto, todos os eixos funcionem (Boneau et Henriet, 1990). 
Perante o conteúdo da comunicação interna, torna-se naturalmente relevante ponderar a forma como 
está associada a indicadores de comportamento dos colaboradores nas organizações, 
nomeadamente, a motivação, devido à importância e centralidade que a literatura da especialidade 
atribui a este indicador (Ferreira et al., 2001). 

3. COMPREENDER A MOTIVAÇÃO DOS COLABORADORES 

O estudo da motivação tem sido, ao longo dos anos, uma área de pesquisa muito ativa por parte 
dos académicos interessados em compreender o comportamento humano nos locais de trabalho. 
Contudo, apesar dos variadíssimos estudos efetuados, não existe uma definição consensual e 
absoluta sobre motivação. Segundo Ferreira et al., (2001, pág. 260), a motivação é “como o resultado 
de interação entre o individuo e a situação, o que ajuda desde logo a entender as origens individual e 
situacional na variabilidade dos estados motivacionais”. Já de acordo com Mondy, Sharplin e 
Premeaux cit in Teixeira (1998, pág. 120), podemos definir motivação “como a vontade de uma 
pessoa desenvolver esforços com vista à prossecução dos objetivos da organização”. 
Complementarmente, segundo Neves (2001), a motivação remete para o desejo de adotar elevados 
níveis de esforço com vista a alcançar objetivos organizacionais, sendo que, tais esforços devem 
conduzir à satisfação de uma necessidade individual.  

Pelo facto de ser um constructo amplo, e relevante, dados os efeitos benéficos e desejáveis para o 
desempenho de colaboradores nas organizações, existem várias propostas teóricas sobre a 
explicação da motivação, nomeadamente, ao nível dos fatores que a determinam. Conforme 
descrevem Ferreira et al., (2001, pág. 261), as diferentes propostas teóricas sobre motivação 
procuram formular respostas para questões diversas, como “O que motiva as pessoas e o que é estar 
motivado? Como funciona o processo motivacional? Será que a motivação é algo que decorre das 
características pessoais ou algo que resulta da interação de fatores situacionais?”. 

Ao longo dos anos vários modelos procuraram responder às questões colocadas, tendo fornecido 
respostas completas ou parcelares às mesmas. Numa perspetiva geral, e de acordo com a proposta 
de Neves (2001), as diferentes teorias da motivação podem ser agrupadas de acordo com os 
seguintes critérios: os que se concentram no objeto da motivação, designaremos por Teorias do 
Conteúdo, os que são centrados no como se exprime a motivação, chamaremos de Teorias do 
Processo, e os que enfatizam o porquê da manutenção dos comportamentos motivacionais, 
designaremos por Teorias do Resultado. 

Esta taxonomia advém das teorias gerais da motivação, mas também é influenciada pelas teorias 
de foro organizacional, estando estas últimas, profundamente centradas na explicação dos fatores 
antecedentes, mediadores ou moderadores da motivação dos colaboradores. Quando contemplados 
os elementos destas diferentes propostas de estudo e explicação da motivação, verifica-se que as 
diferentes perspetivas sobre o estudo da motivação podem ser analisadas sob três principais critérios: 
o seu foco; os seus contributos; e os seus preditores. Por questões de análise crítica, a revisão 
seguinte irá apenas incidir sobre o Modelo das características do trabalho (Teoria do Conteúdo) e a 
Teoria da Equidade (Teoria do Processo). 
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O Modelo das Características do Trabalho de Hackman e Oldham (1980) apresenta uma proposta 
que define que a estrutura do trabalho tem propriedades importantes, na medida em que ativa 
estados psicológicos próprios, que explanam resultados como a motivação, a satisfação ou o 
desempenho no local de trabalho (Gomes, Asseiro, e Ribeiro, 2013). De acordo com Hackman e 
Oldham (1980) existem cinco características essenciais associadas ao trabalho, que influenciam o 
rendimento e os pressupostos motivacionais dos colaboradores: autonomia; feedback; variedade da 
tarefa; significado da tarefa e identidade da tarefa. A Autonomia corresponde ao nível de 
independência no planeamento do trabalho e na respetiva forma de organização, isto é, os 
colaboradores poderão emitir a sua opinião, dando sugestões que contribuem para o desempenho 
das suas funções. O Feedback consiste na quantidade e qualidade da informação sobre o progresso 
do indivíduo na execução da tarefa e os níveis de desempenho alcançados. Quanto à variedade da 
tarefa, é uma função que será tanto menos variada quanto mais consistir numa repetição rotineira de 
atividades sendo que esta característica refere-se ao grau de exigência no que diz respeito ao uso de 
competências, atividades e conhecimentos diversificados (Cunha, 2004). No que diz respeito à 
identidade da tarefa é o grau em que a função requer a execução de um trabalho identificável com 
princípio e fim, e que origina um resultado visível. Por fim, o significado resulta no impacto do trabalho 
nas vidas dos outros, seja de dentro ou fora de uma organização; quanto maior o impacto maior o 
significado do trabalho  (Ferreira & Martinez, 2008). 

Segundo Gomes et al., (2013) estas características irão ativar três estados psicológicos: (1) 
significado do trabalho que advém da variedade, significado e identidade da tarefa remetendo para a 
experiência percebida do significado do trabalho para o colaborador; (2) responsabilidade do trabalho 
que advém da autonomia remetendo para a experiência compreendida da responsabilidade intrínseco 
ao desempenho da função para o colaborador; (3) conhecimento dos resultados que ocorre do 
feedback e que remete para a experiência percebida que o feedback inerente ao desempenho da 
função fornece ao colaborador. Nesta perspetiva, estes diferentes estados psicológicos explicam a 
motivação. 

A Teoria da Equidade associada à psicóloga J. Stacy Adams (1965) é uma das teorias da 
motivação que “destaca a perceção pessoal de cada um, sobre a razoabilidade ou justiça relativa, 
numa situação laboral, comparando o seu desempenho e os correspondentes benefícios dos outros 
em situações análogas” (Teixeira, 1998, pág. 130). Nesta perspetiva, a Teoria da Equidade traz a 
contribuição de explicar a motivação assentando nas questões de comparação de rácios com fatores 
relevantes. Segundo Adams (1965) cit in Ferreira et al., (2001, pág. 268/269), “a Teoria da Equidade 
fundamenta-se no facto de os indivíduos experimentarem discrepâncias quando comparam os seus 
ganhos e esforços com os ganhos e esforços de outros referentes”. A teoria defende, essencialmente, 
a necessidade de justiça no trabalho. 

Importante distinguir, desde já, os conceitos de igualdade e equidade. Igualdade implica 
semelhança, ou seja, igual recompensa. Há equidade quando os resultados são em função dos 
esforços. O seu esforço de trabalho é função do resultado da comparação com o esforço despendido 
por outros indivíduos relevantes como termo de comparação. A ideia central é a de que deve haver 
correspondência entre os investimentos e os ganhos de cada um (Ferreira et al., 2001). Que tipos de 
investimentos e que tipos de ganhos? O que está em equação? Quatro elementos que se destacam 
nesta teoria: 1) A pessoa que se compara; 2) A outra pessoa com quem é comparada, 3) Os inputs 
ou recursos da pessoa (escolaridade, inteligência, competências, esforço); 4) Os outputs (pagamento, 
benefícios, condições, estatuto) (Ferreira et al., 2001). 
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A Teoria aponta a ideia central que “a pessoa constrói um rácio com base na comparação entre os 
seus inputs (o que dá) e outputs (o que recebe) e os inputs e outputs de outro relevante que faz um 
trabalho semelhante” (Ferreira et al., 2001, pág.269). Do processo de comparação, três resultados 
podem ser esperados. Um dos resultados previstos é quando os indivíduos se comparam uns com os 
outros, existindo a perceção de equidade, na medida em que há uma igualdade de rácios. De uma 
outra perspetiva, uma desigualdade de rácios em virtude do outro obter resultados superiores aos 
meus, apesar dos inputs de ambos serem iguais originando uma perceção de iniquidade por defeito. 
Por outro lado, uma desigualdade de rácios decorrente dos meus ganhos serem superiores aos do 
outro, apesar de igualdade de inputs, despontando uma perceção de iniquidade por excesso 
(Teixeira, 1998). Quando o sentimento de iniquidade surge, o indivíduo tende a modificar o seu 
comportamento a nível cognitivo e comportamental, de forma a restabelecer uma situação de 
equidade, uma vez que a iniquidade lhe causa tensão (Ferreira et al., 2001). 

Em contexto laboral, a perceção de iniquidade pode aparecer de uma diversidade de contextos, 
como a definição de funções, promoções, transferências, contudo é geralmente em questões 
monetárias (salários) que assume contornos mais sérios (Teixeira,1998).Deste modo, constata-se 
que os indivíduos quando têm noção que um maior empenho conduz a uma melhor recompensa 
propõem-se a um melhor desempenho. Contrariamente, se os indivíduos tiveram noção de que estão 
a ser injustiçados, a tendência será a trabalhar o mesmo que outros indivíduos que tem menor 
desempenho e que não são penalizados ou, por sua vez, abandonam a organização (Ferreira et 
al.,2001). 

Em suma, segundo esta teoria, a motivação de um indivíduo para o trabalho altera com a sua 
perceção de justiça, analogamente às condições extrínsecas (recompensas tangíveis ou materiais) e 
intrínsecas (recompensas psicológicas) do trabalho. Desta forma, o seu comportamento tenderá a 
reduzir as desigualdades percebidas, como por exemplo, passando a esforçar-se menos ou exigindo 
mais compensações. 

4. OS EIXOS, AS FUNÇÕES DA COMUNICAÇÃO INTERNA E A MOTIVAÇÃO 

A comunicação interna e a motivação são fulcrais para o ótimo desenvolvimento organizacional, 
dinamizando as estruturas e a melhoria dos resultados organizacionais. No sentido de uma avaliação 
da articulação entre Comunicação Interna e Motivação, é de salientar, globalmente, que a motivação 
parece estar ligada à comunicação interna. A comunicação interna conduz o conhecimento e os 
saberes dentro da organização: o Saber-ser – relacionado ao desenvolvimento e melhoramento de 
atitudes e comportamentos em contexto laboral; o Saber-fazer – dirigido ao progresso de práticas 
com impacto nos processos e técnicas de trabalho e, o Saber-saber – salientado no enriquecimento 
de competências e conhecimentos transversais aos desempenhos laborais. Estas funções estão 
diretamente ligadas à identificação dos colaboradores com a tarefa, à necessidade destes serem e se 
sentirem informados e de saberem que a sua tarefa é válida e realçada dentro da organização. 

Três funções da Comunicação Interna efetuam ligação com o eixo da coesão e com as teorias de 
conteúdo e de processo: por um lado, a função sinal, em que transmite a cultura da organização 
tendo como finalidade permitir ao público interno entender a organização como um todo coeso, 
através de valores e comportamentos. Por outro lado, a função integradora em que fortalece o 
sentimento de pertença em todos os membros da organização, transmitindo os valores basilares da 
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organização aos seus públicos internos, reforçando a coesão organizacional. Por último, a função 
comportamental tendo como objetivo nortear os membros da organização num determinado sentido.  

Ao efetuar a análise dos dados da teoria do conteúdo com os eixos da comunicação interna, 
podemos observar que, quanto ao seu conteúdo, a teoria abordada não abrange todos os eixos da 
comunicação interna. A teoria das Necessidades de Maslow e o Modelo das Características do 
Trabalho são as que abarcam mais eixos (Tabela 1). 

 
Tabela 1 - A relação entre as Teorias do Conteúdo e os Eixos da Comunicação Interna 

Teorias do 
conteúdo 

Eixo da 
Compreensão 

Eixo da 
circulação 

Eixo do 
confronto 

Eixo da 
coesão 

Modelo das 
Características do 
Trabalho – 
Hackman & 
Oldham 

Variedade de 
função; 
identidade e 
significado da 
tarefa 

Feedback do 
desempenho 
alcançado  

Autonomia na 
dependência do 
trabalho, 
emissão das 
opiniões e 
sugestões 

 

 
No que diz respeito ao Modelo das Características do Trabalho (Hackman & Oldham) este aborda 

o eixo da compreensão, da circulação e o eixo do confronto. Quanto ao eixo da compreensão, os 
fundamentos da motivação para o colaborador estão relacionadas com a variedade da função, com o 
significado da tarefa e a sua identificação com esta, no eixo da circulação a motivação depende do 
feedback referente ao desempenho alcançado. Por último, no eixo do confronto, a autonomia na 
independência do trabalho bem como a emissão das suas opiniões são fatores determinantes para a 
motivação dos colaboradores. Assim, esta perspetiva sugere claramente que a estrutura das funções 
tem propriedades que ativam a motivação dos colaboradores, permitindo demarcar aplicações na 
prática da estruturação de funções da Gestão de Recursos Humanos, o que salienta a importância da 
relação indivíduo-função para este fim. No que diz respeito às Teorias do Processo, a referenciada dá 
maior ênfase ao eixo da circulação e coesão (Tabela 2). 

 

Tabela 2 - A relação entre as Teorias do Processo e os Eixos da Comunicação Interna 
Teorias do 
Processo 

Eixo da 
Compreensão 

Eixo da 
circulação 

Eixo do 
confronto 

Eixo da coesão 

Teoria da 
Equidade - 
Adams 

 Diálogo 
Organizacional 

 Sentimento de 
Equidade e equilíbrio 
organizacional 

 

A Teoria da Equidade enfoca o eixo da circulação e o eixo da coesão. Respetivamente, defende o 
diálogo organizacional e o sentimento de equidade e equilíbrio organizacional, na medida em que 
destaca a perceção de cada um, sobre a razoabilidade ou justiça relativa numa situação laboral, 
comparando o seu desempenho e os seus correspondentes benefícios com o desempenho e 
benefício dos outros em situações análogas (Teixeira, 1998). Efetuando uma análise entre o Modelo 
das Características do Trabalho de Hackman & Oldham (Teoria do Conteúdo) e a Teoria da Equidade 
(Teoria do Processo) com os eixos da comunicação interna, constatamos que ambas as teorias da 
motivação abarcam o eixo da circulação. Quer no modelo das características do trabalho (Hackman & 
Oldham), quer na teoria da equidade, o feedback e o diálogo organizacional são imprescindíveis para 
uma maior coordenação entre funções e colaboradores (Figura 2). 
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 Quanto ao Modelo das Características do Trabalho, as cinco características essenciais que 
estruturam o trabalho irão ativar três estados psicológicos. São eles: o significado do trabalho que 
está intimamente ligado ao eixo da compreensão, na medida em que remete para a experiência 
percebida do significado do trabalho para o colaborador; a responsabilidade do trabalho, o qual está 
relacionado com o eixo do confronto, na medida em que é entendida a responsabilidade de cada 
colaborador do desempenho da sua função e, por fim, o conhecimento dos resultados que se traduz 
no feedback dado pela organização, intimamente ligado ao eixo da circulação (Gomes et al., 2013). 
No que concerne à Teoria da Equidade, como Teoria de Processo, tenta compreender a estrutura dos 
processos fundamentais pelos quais a motivação se desenvolve através da comparação de rácios. 
Desta forma, e comparativamente aos eixos da comunicação interna, abarca o eixo da coesão, na 
medida em que existe um sentimento de equidade e equilíbrio organizacional, bem como, o eixo da 
circulação, na medida em que há um diálogo organizacional.  
 

 
Fig. 2 - Confronto entre uma Teoria do Conteúdo e uma Teoria do Processo relativamente aos Eixos da Comunicação 

Interna 

	  
Em síntese, todas as teorias argumentam que a motivação é essencial para o bom funcionamento 

organizacional. Contudo, nenhuma consegue integrar os quatro eixos da comunicação interna. Nesta 
perspetiva, cabe a cada organização gerir eficazmente a sua comunicação para que os colaboradores 
se sintam parte integrante da mesma. 

5. CONCLUSÃO E REFLEXÃO FINAL 

Atualmente, os gestores parecem partir da assunção de que uma boa estratégia de comunicação 
interna pode afetar a gestão adequada dos processos comunicacionais enquanto contributos 
imprescindíveis para a motivação dos colaboradores. Estes dois elementos (comunicação interna e 
motivação) parecem estar relacionados com os níveis de compromisso entre os colaboradores e a 
organização. Segundo Nunes (2011, pág. 50), “o compromisso entre estas duas variáveis contribui 
para efeitos visíveis no desenvolvimento da empresa, contribuindo para um ambiente favorável, onde 
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as pessoas se sentem motivadas, conseguindo enfrentar a sua relação para com a empresa como 
elemento de valor”. 

Com a exposição desenvolvida, foram apresentados argumentos que parecem indicar que a 
comunicação interna é relevante para o bom desempenho dos colaboradores e consequentemente 
para a sua motivação, bem como a retroalimentação. A articulação entre os eixos da comunicação 
interna e as teorias da motivação parecem demonstrara que a relação entre estas duas dimensões é 
o cerne de todo o sucesso organizacional. É nesta perspetiva que a comunicação interna pode 
funcionar enquanto uma área interessante para desenvolver os capitais humanos das organizações. 
Para enfrentar os desafios com que se deparam atualmente, as organizações deverão apostar mais 
nos seus colaboradores, e principalmente, preocupar-se em criar estímulos, de forma a motivá-los 
para que possam alcançar tanto os objetivos da organização quanto os objetivos pessoais. A 
comunicação interna parece ser uma área de grande importância para construir tais estímulos e 
materializar visíveis intenções de investimento no capital humano.  

A comunicação interna tem uma posição estratégica dentro das organizações, ao estimular a 
integração e motivação dos funcionários, o comprometimento de todos com a missão, visão e os 
princípios empresariais e a abertura ao diálogo e à troca de informações e de conhecimento. Ou seja, 
a comunicação interna coadjuva os colaboradores a reterem os objetivos, envolvendo-os no seu 
projeto, proporcionando-lhes uma ação participativa com um maior envolvimento com a cultura da 
organização. Desta forma, a comunicação interna está ligada à motivação sendo necessário conhecer 
os interesses dos colaboradores e interligá-los com os objetivos da organização. 

É neste quadro que os profissionais de comunicação interna parecem merecer destaque, na 
medida em que estão “intimamente ligados ao desenvolvimento de estratégias internas associadas ao 
informar e acompanhar as necessidades destes públicos, e ao desenvolvimento dos eixos da 
comunicação interna focados no parâmetro do papel (Eixos da Coesão e do Confronto) dos 
colaboradores na organização parecer ser a medida mais adequada” (Gomes & Asseiro, 2013, pág. 
15). A comunicação interna é um fator chave para a organização, tanto a nível estratégico como 
operacional, permitindo a integração dos colaboradores e a sua motivação. De acordo com a 
literatura, a comunicação interna é, atualmente, uma área fundamental de gestão nas organizações. 
Pelos argumentos apresentados, as organizações parecem poder recorrer à sua implementação 
estrategicamente planeada, com efeitos benéficos previsíveis ao nível da motivação dos seus 
colaboradores. 
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RESUMO 

A Responsabilidade Social Organizacional (RSO) tem vindo a crescer de importância para as 
organizações e para os académicos, tendo a sua ligação com diferentes indicadores organizacionais 
vindo a ser analisada e discutida nas últimas décadas. Uma das áreas em discussão, prende-se com 
a relevância da determinação de atitudes e comportamentos dos colaboradores nos locais de 
trabalho, como a satisfação, a motivação ou os comportamentos de cidadania organizacional ((CCO), 
Duarte, 2011; Kotler & Lee, 2005). Este estudo pretende analisando de que forma a perceção tida 
pelos colaboradores em relação à RSO, pode influenciar CCO.    

Utilizando uma amostra de 168 colaboradores de uma organização do sector da saúde, realizou-
se um estudo quantitativo recorrendo a um questionário estruturado contendo as medidas das 
variáveis em apreço.  

Os principais resultados evidenciam que na relação RSO-CCO apenas os comportamentos de 
virtude cívica, cortesia e altruísmo são influenciados significativamente pela estratégia e práticas de 
RSO da própria organização. De acordo com estes resultados e dado o atual contexto onde estão 
inseridas as organizações, é importante a definição de uma estratégia de RSO de longo prazo que 
perpetue a organização no tempo, sendo essenciais para a organização os comportamentos 
voluntários e não formalmente prescritos aos colaboradores. 

As mais-valias deste estudo são discutidas sob o ponto de vista teórico, empírico e prático, de 
forma a acrescentar valor na relação desta organização com o seu público interno. 

Palavras-chave: Responsabilidade Social; Cidadania Organizacional; Organizações; 
Colaboradores 

ABSTRACT 

The corporate Social Responsibility has been growing in importance for organizations and 
academics; their connection with different organizational indicators has been discussed and analyzed 
in the last decades.  

One of the discussion areas has to do with attitudes and behaviors determination of the employees 
in work place, like satisfaction, motivation or citizenship corporative behaviors (CCB). This study aims 
to analyze how the employees CSR perception can influence the CCB. 

Using a sample of 168 employees of a company in the sector of health, was used a quantitative 
study with a structured questionnaire containing the measures under consideration. 

The main results show that in the CSR-CCB relation only civic virtue, courtesy and altruism 
behaviors are influenced significantly by the CSR strategy and practices of the organization itself. 
According to these results and given the current context where are included organizations, is important 
to define a long-term strategy of CSR that perpetuate the Organization at the time, being essential for 
organizing volunteers behaviors and not formally prescribed to the employees. 

The gains of this study are discussed from the theoretical, empirical and practical, points of view in 
order to add value to the organization in relation to its internal audience. 

Keywords: Social Responsibility, Organizational Citizenship; Organizations; Employees 
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1. INTRODUÇÃO 

As constantes mudanças tecnológicas, económicas e sociais ocorridas nos últimos anos 
trouxeram consequências significativas para o atual contexto global onde as organizações estão 
inseridas (Tavares, 2001; Neves, 2005; Archie B. Carroll, 2004; Santos, Boaventura Sousa, 2006). A 
busca pela diferenciação, as exigências de competitividade ou o surgimento de um perfil de 
consumidor mais atento parecem contribuir para uma forma de gerir as organizações mais atenta. É 
no quadro destas preocupações que os gestores tendem a conduzir os negócios de forma a 
corresponder às expectativas dos consumidores, com incidência em exigências de qualidade e 
preocupações éticas e ambientais (Mendes, 2007). Esta nova forma de gerir as organizações tem 
vindo a colocar temas na agenda diária dos académicos e dos gestores, como os da 
Responsabilidade Social Organizacional (RSO) e da Cidadania Organizacional nas Organizações. 

O surgimento destes temas emerge, ainda, de uma atual consciência da sociedade relativamente 
à necessidade das organizações modificarem o seu comportamento e as suas atitudes na forma de 
gestão. Neste âmbito, destacam-se preocupações relacionadas com a forma como é desenvolvido o 
capital humano, cujo propósito geral é o de incluir o fator humano na estratégia de elevação dos 
índices de competitividade associados a um desenvolvimento sustentável. É neste sentido que Neves 
(2005) defende que as organizações estão conscientes de que podem contribuir para o 
desenvolvimento sustentado, pois têm em mente a sua enorme contribuição para o crescimento 
alicerçado em modelos de gestão baseados nas práticas de RSO. Neves (2005) sustenta a ideia de 
que as organizações, através de modelos baseados na RSO, podem envolver nas suas decisões a 
conjugação e equilíbrio de preocupações e interesses de todos os stakeholders das organizações.   

É neste quadro que se compreende uma crescente preocupação por parte das organizações em 
respeitar e corresponder aos seus stakeholders, através dos seus modelos de gestão. Significa isto 
que uma estratégia apoiada num modelo organizacional e de gestão baseado na responsabilidade 
social (assumindo que as práticas estão em pleno funcionamento e aplicabilidade) poderá estimular a 
forma como a organização vê a sua relação com a diversidade stakeholders, internos e externos com 
os quais contacta no decurso das suas atividades. No plano interno, a adoção de modelos de gestão 
baseados na RSO pode, ou não, contagiar os colaboradores na preconização de comportamentos 
que vão para além daquilo que é esperado na realização das suas tarefas formais, diárias e normais, 
em prol da sociedade e do desenvolvimento sustentável. É neste sentido que a RSO pode constituir 
um meio privilegiado para instigar a forma como a própria organização desenvolve práticas que 
estimulem a adoção de comportamentos de cidadania organizacional por parte dos seus 
colaboradores (Duarte & Neves, 2010). 

Assim, a RSO constitui um desafio atual e de futuro para as organizações. A RSO coloca os 
domínios de atuação interno (ex.: pessoas) e externo (ex.: ambiente) no mesmo patamar dos 
resultados de carácter económico, integrando-se num projeto estratégico mais vasto: o da 
prossecução de um modelo de desenvolvimento empresarial e social crescentemente sustentável 
(Mendes, 2007). 

2. O CONTEÚDO DA RESPONSABILIDADE SOCIAL DAS ORGANIZAÇÕES 

De acordo com Duarte & Neves (2010), o tema da RSO é atual e relevante não só ao nível do 
carácter impulsionador das práticas de gestão, como também ao do campo académico, sendo 
apontado como um dos temas de pesquisa do século XXI. De acordo com os autores, a RSO pode 
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ser considerada “a integração voluntária, pelas organizações, de preocupações sociais e ambientais 
no desenvolvimento das suas operações e na relação com os stakeholders” (Duarte & Neves, 2010, 
p. 2296). De acordo com McWilliams & Siegels (2001 cit. in. Duarte & Neves, 2010) esta integração 
poderá materializar-se no desenvolvimento de um conjunto de práticas que objetivam um qualquer 
benefício social, superando o que está definido por lei e os explícitos interesses económicos da 
organização. 

O tema e as suas definições são amplos e revelam alguma fuga ao consenso conceptual. Se por 
um lado existem aqueles que defendem a RSO como forma de retorno económico - prosseguidores 
claros da teoria de Milton Friedman (1970); existem outros que a observam como uma forma diferente 
de fazer negócios, isto é, como ética pura aplicada à gestão, e com um papel ativo na construção de 
uma sociedade mais justa, mais equilibrada e mais preparada para os desafios (Leandro, 2009; 
Archie B. Carroll, 1991). As diferentes formas de pensamento e de definição do tema devem-se ao 
facto de estarem ancoradas em realidades económicas diferentes, e representam interpretações de 
gestão com base nas diferenças entre essas realidades que se situam, desde logo, não só nos planos 
legais, mas também sociais e geográficos. Estas diferentes interpretações podem ser analisadas sob 
o ângulo de duas grandes escolas de pensamento em relação ao tema RSO: a americana e a 
europeia. A escola americana é ancorada no modelo proposto por Carroll, considerado o autor mais 
importante da RSO. Já a escola europeia tem como norteador o “livro verde - Promover um quadro 
europeu para a responsabilidade social das empresas” publicado pela comissão europeia em 2001. 
Ambas as formas de raciocínio têm pontos em comum, apresentando, no entanto, diferenças ainda 
nos dias de hoje. Segundo Neves (2004, p.4) apresenta pontos em comum, tais como: 

(i) é um comportamento que as organizações adotam voluntariamente para além das prescrições 
legais,  

(ii) está estreitamente associado ao conceito de desenvolvimento sustentado, integrando o 
impacto económico, social e ambiental,  

(iii) não é um "acrescento" opcional às atividades nucleares de uma organização, mas sim à forma 
como esta é gerida e, 

(iv) é específico em cada organização na forma e importância de aplicação.” 

Ou seja, de acordo com a realidade das organizações, o que se pretende é que estas se 
empenhem no desenvolvimento de práticas e processos de responsabilidade social, nas áreas dos 
recursos humanos, do ambiente, das práticas comerciais e das implicações socias. 

Muito embora possa existir a ilusão de que o tema da RSO é novo ou recente, a forma como pode 
influenciar positivamente a gestão das organizações é, há vários anos, reconhecida, sendo que os 
temas da RSO e da Sustentabilidade fazem parte da própria história das organizações e resultam de 
um crescimento de várias décadas. É neste quadro que Duarte (2011) refere que já há muito persiste 
a ideia de que, para além do objetivo central de proporcionar lucro aos seus acionistas, as 
organizações têm responsabilidades para com a sociedade, com a adoção progressiva de 
comportamentos mais humanos e mais éticos e realização de negócios de forma transparente e 
responsável. 

A literatura académica tem-se debruçado de forma acérrima sobre o tema, mais concretamente 
nos últimos 50 anos (Bakker, Groenewegen, & Hond, 2005; Carroll, 1999; Carroll & Shabana, 2010; 
Duarte 2011). Contudo, o boom na teorização e práticas têm sido registados desde a década de 90 
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(Bakkeret et al., 2005; Lee, 2008; Waddock, 2008; Duarte, 2011). Para Gaudêncio (2009), a 
introdução à temática da RSO pelo mundo académico começa com o lançamento do livro do autor 
Howard Bowen em 1953, intitulado “Social Responsibilities of the Businessman”, onde o autor explica 
que a responsabilidade social dos empresários se relaciona com a obrigação do seguimento de linhas 
de ação e decisão que estejam em comunhão com os objetivos e valores da sociedade. Segundo 
Duarte (2011), as noções iniciais de RSO nascem em finais dos anos de 1800 e inícios de 1900 e 
baseiam-se essencialmente em ações filantrópicas protagonizadas por empresários ricos.  

Após o crescimento do tema nas décadas seguintes, a década de 90 é marcada pela contribuição 
dos autores e investigadores que se focam em todos os temas que têm vindo a ser associados à 
RSO, tais como a cidadania corporativa, ética e teoria do negócio. Mais recentemente e a partir inicio 
deste século, os estudos sobre a responsabilidade social proliferam. O tema da RSO mantem-se na 
agenda de académicos e práticos, o que atesta a sua importância e atualidade. Como já 
anteriormente referido, é reflexo das crescentes expectativas dos consumidores, o que acarreta 
novas preocupações para as organizações. Estas novas preocupações, são assim uma, forma de 
responder eficazmente aos novos desafios de competitividade, através de uma estratégia de 
desenvolvimento sustentável.  

Para Leandro & Rebelo (2011), em linha com a escola europeia, uma definição relevante do tema 
surge pelo Livro Verde da Comissão Europeia “promover um quadro europeu para a responsabilidade 
social das empresas”, que considera o desenvolvimento sustentável enquanto “um conceito pelo qual 
as companhias voluntariamente contribuem para uma melhor sociedade e para um melhor ambiente, 
assegurando assim o cumprimento da chamada Triple Bottom Line: expressão-repto do 
desenvolvimento sustentável, que sintetiza as preocupações e responsabilidades que as empresas 
devem ter perante a tríade People, Planet, Profit (Pessoas, Planeta, Lucro).” (Leandro & Rebelo, 
2011, p. 15). Esta descrição é aceite por muitos outros autores, pois pela sua amplitude e 
profundidade pode observar-se nas múltiplas dimensões que alicerçam todas as organizações com 
fins lucrativos (Leandro & Rebelo, 2011). 

A RSO visa assim incorporar considerações ecológicas e sociais na estratégia de uma 
organização. Pretende incentivar as várias organizações a incorporarem na sua gestão a importância 
que determinados impactos, decorrentes do normal funcionamento da sua atividade, têm não só na 
sua economia, mas também ao nível ambiental e social (Ferreira, 2010). Torna-se igualmente 
importante compreender como estas dimensões encadeiam na estratégia de uma organização, para 
que a mesma aplique práticas de RSO no sentido de contribuir para o desenvolvimento sustentável. 
Neste sentido, surge a pertinência de um maior aprofundamento das dimensões da RSO na sua 
articulação com o Desenvolvimento sustentável. 

Neste âmbito, a dimensão Económica centraliza na sua génese uma forma adequada de gerar 
recursos que sejam capazes de consentir a manutenção de um admissível padrão de vida (Neves, 
2004). A dimensão Ambiental visa o respeito dos ecossistemas por parte das organizações, partindo-
se do pressuposto que estes não têm capacidade regenerativa ilimitada, pelo que as ações 
irresponsáveis das organizações podem por em causa todo o ambiente (Neves, 2004; Ferreira, 2010). 
A dimensão Social, por último, é relativa às relações e interações humanas. Exige-se às organizações 
um tratamento digno e respeitoso dos seus colaboradores, de forma equitativa, respeitando os seus 
direitos enquanto pessoa e contribuindo para um desenvolvimento humano. No entanto, mais 
temáticas são tratadas nesta dimensão, como o desenvolvimento social ou qualidade de vida, através 
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do tratamento de indicadores destas áreas onde se observa a performance social das organizações 
(Neves, 2004; Ferreira, 2010). 

Neves e Bento (2005, cit. in. Gomes, Duarte & Neves, 2009), com base na proposta da Comissão 
Europeia (2001), sugerem que as práticas de RSO devem ser divididas em duas dimensões de 
atuação socialmente responsável: Ao nível interno (1), envolvendo questões relativas aos 
colaboradores, à gestão do impacto ambiental e ao nível externo (2), no que respeita aos 
stakeholders externos (Clientes, Fornecedores e Comunidade). Sobrepondo os três pilares da RSO à 
relação entre stakeholders internos e externos, surgem seis campos de atuação (Gomes, Duarte & 
Neves, 2009), como se pode confirmar na figura 1. Serão estas dimensões que, trabalhadas em 
conjunto, irão permitir o tão desejado desenvolvimento sustentável aplicado à gestão das 
organizações, pois o mesmo resulta da sobreposição às práticas de RSO.  

Dimensão/ 
Área 

Social Económica Ambiental 

Interna 

Clima social 

Empregabilidade 

Qualidade de vida no 
trabalho 

Adequação entre estratégia 
e sustentabilidade 

Duração da organização 

Higiene e segurança no 
trabalho 

Condições de trabalho 

Saúde ocupacional 

Externa Apoio sócio cultural 
Apoio socioeconómico 

Mecenato 
Preservação do meio 
ambiente 

Figura 1 - Dimensões e áreas do conceito de RSO 
Fonte: Adaptado de Neves, J. G. (2004). Responsabilidade Social das Organizações (RSO): Conceito e Aplicabilidade. 

Recursos Humanos Magazine, 30, 52-63. 
 

Assim, e em suma, a dimensão interna implica que cada colaborador seja alvo de tratamento justo 
e respeitoso dos seus direitos como pessoa (Neves, 2004). É validado um conjunto de práticas que 
contribuem para o desenrolar de climas internos abertos e participativos onde naturalmente os 
colaboradores são tratados de forma justa e equitativa. Este modelo evolui no sentido da aproximação 
do relacionamento entre colaboradores e organização (Gomes, Duarte & Neves, 2009). Portanto, as 
orientações de RSO sugerem a construção de benefício recíproco entre organização e colaboradores, 
que pode ser desenvolvido em temas como clima e cultura interna. É precisamente neste quadro que 
surge o tema da Cidadania Organizacional, devido à sua proximidade com o tema da cultura interna 
das organizações (Leandro, 2011), mas também pelo facto das suas raízes estarem em perfeita 
sintonia com o tema da RSO, conforme referido por Carroll (1979, 1999). 

3. A CIDADANIA ORGANIZACIONAL E A ARTICULAÇÃO COM A 
RESPONSABILIDADE SOCIAL 

A cidadania Organizacional é um tema discutido há várias décadas (Katz, 1964; Katz & Kahn, 
1978; cits. in. Palazolli 2000; Organ, 1988; Peiró & Prieto, 1996; Rego 2002a,b), sendo consensual o 
reconhecimento por parte dos académicos da sua importância nas organizações. Constatam, 
genericamente, que no atual contexto caracterizado por exigências de competitividade e busca pela 
diferenciação (tal como referido anteriormente) as tarefas e ações não formalmente exigidas aos 
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colaboradores parecem ser essenciais à sobrevivência das organizações (Katz,1964; Gomide, 1999 e 
Katz & Kahn; 1978; cits. in. Palazolli 2000). Estas tarefas e ações espontâneas são denominadas de 
Comportamentos de Cidadania Organizacional (CCO) (Ribeiro, 2009). Assim, nas organizações 
coabitam dois tipos de comportamento: (1) atos formais, explícitos e obrigatórios que surgem da 
exigência, das responsabilidades e dos deveres associados à função e (2) atos não formais ou extra 
– papel, discricionários, não direta ou explicitamente reconhecidos pelo sistema formal de 
recompensas e que no agregado promovem o eficaz funcionamento da organização (Ribeiro, 
2009).Também Rego (1999), relativamente a este assunto, refere que CCO são comportamentos 
discricionários, que se apresentam como comportamentos extra-papel, ultrapassando as expectativas 
de papel e os conteúdos funcionais normalmente estabelecidos, mas que simultaneamente 
beneficiam a organização. Rego (2002b) revela ainda serem quatro os pontos fulcrais na definição dos 
CCO: 

1. Inclui comportamentos voluntários que não são formalmente prescritos, logo, não podem 
ser formal ou contratualmente recompensados, nem a sua omissão pode ser formalmente 
penalizada. 

2. Os comportamentos devem ser intencionais, pois resultam da vontade do colaborador. 

3. Os comportamentos são percebidos como positivos pelo ator ou por um observador. 

4. Inclui ainda comportamentos desinteressados, essencialmente, em benefício de outro 
(embora não seja exigível a ausência de interesse por parte do ator). 

Assim, é possível considerar que este tipo de comportamentos pode representar um enorme 
contributo para a eficácia e eficiências das organizações. A este propósito, Podsakoff, et al., (2000), 
consideram que as organizações com maior representatividade de comportamentos de cidadania 
organizacional são mais saudáveis, e têm mais sucesso do que organizações com pouca 
representatividade deste tipo de comportamentos. Na mesma linha, Organ (1988) reconhece este 
quadro de vantagens, ao definir que os CCO, na sua essência, contam com três elementos-chave: a 
(1) discricionariedade (diz respeito a um comportamentos que não é prescrito nem pelo papel ou pela 
descrição da função, nem se incorpora nos termos de contrato entre a organização e o colaborador); 
a (2) não recompensa e a (3) eficácia. No entanto, existe uma dificuldade em compreender de certa 
forma o carácter dos CCO. É neste sentido que o próprio autor, reconhecendo as fragilidades da 
definição, decide analisar os pontos fulcrais detetando dois grandes problemas: 

No exemplo específico da (1) discricionariedade, o autor revela que na maioria dos 
comportamentos que estão incluídos nas medidas de CCO são considerados, pelos observadores e 
pelos próprios executantes dessa função, como comportamentos integrantes do cargo (Morrison, 
1994; Rego, 2002a,b). Ainda na mesma característica comportamental, o autor considera que os 
papéis organizacionais não são estáticos, evoluindo continuamente com o decorrer do tempo. Assim, 
se os papéis forem definidos através de expectativas oriundas dos “remetentes de papel”, essa 
definição terá um conteúdo diferente consoante o remetente de referência. Desta forma, “temos 
garantidamente um constructo impuro se definirmos os CCO como necessariamente extra-papel” 
(Organ 1997, p.88). 

Já a característica comportamental, (2) não-recompensa, implica que o «comportamento não seja, 
direta ou formalmente, recompensado pelo sistema de recompensa da organização» (Organ, 1988, 
p.5). No entanto, os CCO não devem ser encarados como gestos absolutos e carenciados de um 
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retorno tangível para o indivíduo, pois, ao longo do tempo, uma quantidade regular de CCO de 
diferentes tipos pode influir a impressão suscitada no supervisor ou colegas. Esta impressão, por seu 
turno, pode persuadir a recomendação das chefias para uma promoção ou fomento salarial. O 
importante na definição é que este retorno não seja garantido deforma contratual (Organ, 1988). 
Neste sentido, o autor considera que os CCO, em determinadas circunstâncias e espaços temporais, 
acabam por suscitar algum tipo de recompensa (Matos, 2010).  

Face às questões detetadas nestes elementos-chave, manteve-se apenas o da (3) “eficácia”. O 
conceito de CCO passou a conter apenas “aqueles comportamentos que, no conjunto, através do 
tempo e das pessoas, contribuíssem para a eficácia organizacional” (Organ, 1997, p. 87). Esta 
relação foi experimentada coerentemente por alguns autores (Karambayya, 1990; Podsakoff, Ahearne 
& Mackenzie, 1997; Podsakoff & Mackenzie, 1994; Walz & Niehoff, 1996; cits. in. Ribeiro 2009). 
Contudo, Organ (1997) clarificou que a forma como descreveu primeiramente os CCO “foi fortemente 
influenciada por atributos, de um tipo de organização diferente daquela que vemos agora ganhar 
forma” (p. 96). 

Neves, Alarcão & Gomes (2011) consideram, portanto, que os CCO são todos os comportamentos 
que, não fazendo parte das funções rotineiras da tarefa ou da função, são voluntariamente realizados 
pelos profissionais, contribuindo assim, direta ou indiretamente, para o eficaz funcionamento da 
organização. 

Bateman & Organ (1983) formulam a primária tentativa de mediação destes atos espontâneos e 
da satisfação, o que resulta na designação de “Comportamentos de Cidadania Organizacional”. Neste 
sentido, consideram os autores que estes comportamentos demonstram os atributos voluntários dos 
indivíduos em contexto organizacional, não sendo estes comportamentos solicitados formalmente nos 
seus papéis organizacionais, nem formalmente sujeitos a recompensas, contribuindo no entanto para 
a promoção de um desempenho eficaz da própria organização (Rego, 2002a). Neste ano e de acordo 
com Ribeiro (2009), Smith et al. (1983) desenvolvem um novo instrumento com o objetivo de medir os 
CCO, envolvendo duas novas dimensões: o altruísmo e a obediência generalizada. Consideravam 
estes autores que qualquer organização de qualquer área de negócio depende no seu âmago de um 
conjunto ou encadeamento de ações e comportamentos de colaboração, interajuda, propostas, 
gestos de voluntariedade e altruísmo que podem ser denominados de comportamentos de cidadania 
(Ribeiro, 2009). Mais atualmente, Rego (2002a,b) define como principais ou mais frequentes as 
seguintes dimensões: altruísmo, cortesia, conscienciosidade, desportivismo e virtude cívica (visíveis 
na figura 2). 

Altruísmo 
Comportamentos que têm um efeito de ajuda numa pessoa específica com um 
problema ou tarefa organizacionalmente relevante (ex: Ajuda a uma pessoa que 
esteve ausente). 

Cortesia Comportamentos que visam prevenir a ocorrência de um problema (ex.: A pessoa é 
cautelosa com comportamentos que podem afetar os postos de trabalho de outros). 

Conscienciosidade 
Comportamentos que permitem ao indivíduo levar a cabo as suas obrigações 
formais de um modo que ultrapassa o normalmente esperado (ex.: A pessoa 
cumpre as regras e regulamentos, mesmo que ninguém veja; é assíduo e pontual). 

Desportivismo 
Comportamentos reveladores de que o indivíduo evita queixas excessivas perante 
os problemas (ex.: Não expressa ressentimento perante mudanças na 
organização). 

Virtude cívica 
Comportamentos que revelam envolvimento e participação responsável na vida 
política da organização (ex.: O indivíduo está “a par” dos acontecimentos 
organizacionais, assiste e participa em reuniões…). 

Figura 2 - As dimensões mais frequentes de CO 
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Fonte: Adaptado de Rego, A. (2002b). Comportamentos de Cidadania nas Organizações. Lisboa: McGraw-Hill. 
 

Para a construção destas medidas, o autor baseou-se no trabalho de Organ (1988, 1990); 
Moorman (1993); Podsakoff, Mackenzie & Fetter (1993); Mackenzie et al., (1991,1993) Podsakoff & 
Mackenzie (1994,1997); Podsakoff et al., (1997). Rego (2002) considerando que estas são as 
medidas mais frequentemente utilizadas em estudos e pesquisas. No entanto, perspetiva-se que 
estes comportamentos genericamente divididos nestes indicadores sejam determinados, de forma 
significativa, pelo contexto no qual o colaborador se insere (Tamayo, 1998). Assim, de acordo com 
este contexto, os comportamentos serão estimulados ou desencorajados. A este propósito, surgiram 
estudos empíricos que procuraram fazer uma identificação de diferentes categorias de antecedentes 
dos CCO. Estas categorias incidiam em características organizacionais (Organ e Ryan, 1995; 
Podsakoff & Mackenzie, 1997), do trabalho (Van Dyne, Graham, & Dienesch, 1994), comportamentos 
de liderança (Podsakoff, MacKenzie, Moorman, & Fetter, 1990; Podsakoff, MacKenzie, Paine, & 
Bachrach, 2000; Podsakoff, Mackenzie & Bommer, 1996) e características individuais e atitudes (ex. 
satisfação, perceções de equidade e implicação organizacional (Ribeiro, 2009)). 

É ainda sugerido que os antecedentes dos CCO poderão divergir dos que apresentam uma 
explicação para o desenvolvimento próprio dos comportamentos de papel (Organ & Paine, 1999; 
Podsakoff et al., 2000; Ribeiro, 2009). De acordo com Borman & Motowildo (2001), as aptidões, a 
experiência profissional e as competências determinam o próprio desempenho do papel, enquanto os 
fatores disposicionais preveem melhor os comportamentos extra-papel (Organ & Ryan, 1995). Foi 
assim possível, através dos estudos empíricos, identificar o que poderá antever e incentivar os 
comportamentos de CO e o que estes poderão provocar. Importa neste sentido perceber em que grau 
e de que forma influencia a RSO os comportamentos de CO, o que origina algumas questões de 
partida: 

1. A RSO influencia, nas suas três dimensões, os CCO? 

2. As orientações internas de RSO aumentam a frequência de CCO? 

4. HIPÓTESES DE ESTUDO E MODELO DE ANÁLISE 

Como foi possível verificar na explanação anteriormente apresentada, existem várias linhas 
coincidentes nos temas da Cidadania e da RSO. O próprio Carroll (1979,1999) termina a sua análise 
histórica da RSO referindo-se aos anos 2000 como a época da Cidadania Organizacional. Um dos 
pontos em comum poderá ser o carácter voluntário das políticas de RSO, e o facto de ir para além 
daquilo que é o determinado formal ou legislativamente, tal como acontece na Cidadania 
Organizacional (Duarte & Neves, 2010). Entende-se que o colaborador é capaz de contribuir de forma 
voluntária para a organização quando existe um estímulo desta através de práticas que vão além do 
previsto pela lei ou subentendido formalmente pela mera obtenção de resultados económicos (Corrêa 
& Medeiros, 2013). A este propósito é possível referir três estudos empíricos.  

Jacinto e Carvalho (2009, cit. in. Duarte, 2011) analisaram a relação entre a RSO percebida, a 
identificação organizacional, o bem-estar afetivo, os comportamentos da função e os comportamentos 
de cidadania organizacional numa amostra de 130 colaboradores de uma empresa de 
telecomunicações portuguesa. Os autores concluíram que cada dimensão de RSO se relaciona 
diferentemente com as variáveis critério do estudo, ao verificar que a dimensão social ajuda a prever 
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o bem-estar afetivo, identificação organizacional e comportamentos de cidadania organizacional e que 
a dimensão ambiental auxilia a prevenção de comportamentos formais e extra-papel. 

Já Lin, Lyan, Tsai, Chen, & Chin, (2010) inquiriu, através do seu estudo, 421 funcionários 
tailandeses acerca das responsabilidades legais, Éticas, discricionárias e CCO das suas 
organizações. Concluíram, a este propósito, que a perceção de responsabilidades éticas e legais tem 
um efeito positivo sobre os CCO. Já a perceção de envolvimento nas responsabilidades 
discricionárias teve um efeito negativo sobre os comportamentos de cidadania, especialmente no que 
se refere ao altruísmo e cortesia. Os autores explicaram os resultados usando a identidade social (“a 
estrutura psicológica que realiza a ligação entre o indivíduo e o grupo” (Baugnet, 1998, p.66) e as 
perspetivas de alocação de recursos (a existência ou não de recursos financeiros, humanos e 
materiais). Segundo estes, os colaboradores sentem-se orgulhosos ao serem identificados com uma 
organização que tem uma reputação favorável no que diz respeito ao cumprimento da lei e das 
normas éticas, e consequentemente, acabam por retribuir através de comportamentos não prescritos. 
Por último, Duarte & Neves (2010) analisaram uma amostra de 133 colaboradores de uma 
Companhia aérea Portuguesa e descobriram que a perceção destes acerca dos investimentos da sua 
organização em atividades socialmente responsáveis está positivamente relacionada com os seus 
comportamentos de cidadania organizacional. Esta relação foi mediada pela satisfação com o 
trabalho. Estes estudos sugerem que a relação entre RSO e CCO pode variar de acordo com as 
dimensões de RSO e CCO que forem sujeitas a análise. 

 É precisamente neste sentido que nasce a pertinência deste trabalho. Pretende-se assim, após 
uma revisão bibliográfica incidente nos temas em apreço, analisar empiricamente a influência das 
orientações de Responsabilidade Social das organizações, nas suas três dimensões, nos 
Comportamentos de Cidadania Organizacional. 

• H1 – A RSO na sua dimensão económica tem uma relação positiva e significativa com os 
CCO. 

• H2 – A RSO na sua dimensão social tem uma relação positiva e significativa com os CCO. 

• H3 – A RSO na sua dimensão ambiental tem uma relação positiva e significativa com os 
CCO. 

 

 
Figura 3 - Modelo de Análise 

 

 

RSO 
Dimensão Social 

Dimensão Ambiental 
Dimensão Económica 

CCO 
Altruísmo                             Cortesia  
                   Conscienciosidade  
 Desportivismo                 Virtude cívica 
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5. MÉTODO 

5.1. Amostra e procedimento 

A amostra utilizada é de conveniência, sendo composta por 168 colaboradores de uma 
organização do sector da saúde, em Portugal. A amostra é maioritariamente constituída por 
participantes do sexo feminino (55,4%) com idades até aos 30 anos (59%). Em termos de antiguidade 
na organização, 45,2% dos participantes encontram-se a colaborar com a organização há menos de 1 
anos,43,5% entre os 1 e os 10 anos, e 9,5 % há mais de 10 anos. No que diz respeito às habilitações 
literárias, a maioria dos colaboradores possui licenciatura ou mais (Pós-graduações ou mestrado),o 
que corresponde a 58,9% dos inquiridos. Já no que se refere à antiguidade no desempenho de 
funções, verificou-se uma média de 24 meses. 

Em termos de procedimento de recolha dos dados, foram entregues os 304 questionários em 
papel ao Responsável pelos Recursos Humanos para que o mesmo procedesse à sua entrega aos 
colaboradores da organização. Foram dadas instruções no sentido de esclarecer que o questionário 
se destinava a recolher indicações relativamente a um conjunto de elementos relacionados com a 
organização. Foram garantidas as condições de anonimato e clarificadas as instruções de 
preenchimento do questionário e as suas condições de devolução. Ao nível das medidas utilizadas, 
os participantes assinalaram o seu posicionamento nas diversas medidas que lhe foram 
apresentadas utilizando uma escala de resposta de tipo Likert de sete pontos, variando entre 
“discordo completamente (1) ” e “concordo completamente (7) ”. O questionário incluía ainda algumas 
questões sociodemográficas. O instrumento utilizado no presente estudo é constituído pelas 
seguintes medidas: 

Responsabilidade Social Organizacional: As orientações de Responsabilidade social foram 
avaliadas segundo uma escala de 16 itens de 5 pontos, utilizada por Duarte (2011). Os itens são 
divididos em três áreas de atuação da RSO: 

• RSO relativa aos colaboradores, (7 itens (ex. “A organização investe na promoção do 
equilíbrio trabalho-família”)). 

• RSO relativa ao meio ambiente, (6 itens (ex. “Esta Organização investe no 
desenvolvimento de projetos de conservação ambiental”)). 

• RSO relativa à economia (3 itens (ex. “Esta Organização esforça-se para ser rentável”)). 

Os inquiridos foram questionados no sentido de reportar o grau em que cada afirmação se 
aplicava à organização (1: “Não corresponde nada” a 5: “Corresponde completamente”) 

Comportamentos de Cidadania Organizacional: Para medir os CCO foram usadas 17 itens 
sugeridos por Konovsky & Organ (1996), medindo: 

• Altruísmo, com 4 itens (ex. “Ajuda os outros a tornarem-se mais produtivos.”), tendo sido 
verificado um valor de alpha de cronbachde .79 

• Desportivismo, com 4 itens (ex. “Mostra má vontade perante qualquer mudança 
introduzida pela Gestão da organização.”), tendo sido verificado um valor de alpha de 
cronbachde .80 
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• Cortesia, com 3 itens (ex. “Respeita os direitos e regalias das outras pessoas.”), tendo 
sido verificado um valor de alpha de cronbachde .63 

• Conscienciosidade, com 3 itens (ex. “É sempre pontual.”), tendo sido verificado um valor 
der=.64 

• Virtude cívica, com 3 itens (ex. “Preocupa-se em preservar a imagem da organização.”), 
tendo sido verificado um valor de alpha de cronbachde .68 

Estes itens foram, de acordo com Ribeiro (2009), retirados de Smith et al. (1983), Podsakoff et al. 
(1990) e Mackenzie et al. (1991) traduzidos por Rego (2002).Os colaboradores foram questionados 
acerca do grau em que cada afirmação se aplicava a si (1: “Discordo completamente” a 7: “Concordo 
completamente”). Alguns dos itens foram formulados na negativa (itens invertidos) no sentido de 
controlar o possível entusiasmo das respostas. A opção por descritores negativos para a medição do 
desportivismo é consonante com vários autores (ex., Mackenzie et al., 1991, 1993; Netmeyer et al., 
1997; Podsakoff et al., 1997; Podsakoff et al., 1990; Podsakoff & Mackenzie, 1994 cits. in. Ribeiro 
(2009)). 

6. RESULTADOS 

Previamente verificada a existência de outliers e excluídos todos os outliers severos, procedeu-se 
à construção de variáveis compósitas. 

 
Tabela 3 - Matriz de Correlações 

 Média SD 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. RSO SOCIAL 4,03(2) 0,55 (.77)(a)        

2. RSO AMBIENTAL 3,44(2) 0,61 ,589** (.67)(a)       

3. RSO ECONOMICA 3,27(2) 0,69 ,510** ,516** (.65)(a)      

4. CCO ALTRUISMO 5,96(1) 0,73 ,170* ,103 ,234** (.79)(a)     

5. CCO CORTESIA 6,31(1) 0,82 ,243** ,118 ,106 ,281** (.63)(a)    

6. CCO 
CONSCIENCIOSIDADE 6,66(1) 0,55 ,059 ,110 ,034 ,377** ,205** (.64)(b)   

7. CCO VIRTUDE CIVICA 5,89(1) 0,75 ,231** ,256** ,222** ,573** ,300** ,369** (.68)(a)  

8.CCO DESPORTIVISMO 6,11(1) 0,94 ,034 ,003 -,073 ,090 ,201** ,064 ,068 (.80)(a) 

** Todas as variáveis correlacionadas a p ≤ 0.01 / * Todas as variáveis correlacionadas a p ≤ 0.05  
(1) Aplicada escala de Likert de 7 pontos / (2) Aplicada escala de Likert de 5 pontos 
(a) Valores de Alpha de Cronbach 
(b) Valores de correlação inter-itens significativos a p ≤ .01 

 

Através da matriz correlações é possível observar que a dimensão Social da RSO apresenta 
correlação positiva com todos os Comportamentos de Cidadania Organizacional, embora esta 
correlação só seja significativa com os comportamentos de Cortesia e Virtude Cívica. A dimensão 
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Ambiental apresenta também correlação positiva com todos os CCO, embora a relação seja apenas 
significativa com a Virtude Cívica. Por último, a dimensão Económica apresenta correlação positiva 
com todos os comportamentos, à exceção dos de Desportivismo, com ênfase na Virtude Cívica e no 
altruísmo, com os quais a correlação é significativa. Os resultados parecem salientar que as 
dimensões de RSO influenciam a frequência dos comportamentos de envolvimento e participação 
responsável na vida da organização, a interajuda e os comportamentos cujo objetivo é a prevenção 
de problemas. 

7. DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

O objetivo principal deste trabalho foi o de compreender se as orientações de Responsabilidade 
Social das Organizações influenciam, ou não, os Comportamentos de Cidadania Organizacional. E 
neste sentido, perceber também que dimensões da RSO são mais importantes para explicar a sua 
determinação. Verificou-se que nem todas as dimensões da RSO se encontram positiva e 
significativamente correlacionadas com todas as dimensões de CCO, sendo de salientar que a 
correlação das três dimensões é significativa com os comportamentos de virtude cívica. 

Assim, ao nível da Dimensão Social da RSO, a Cortesia (r=.243) e a Virtude Cívica (r=.231) são as 
que representam uma correlação mais elevada. Ao nível da Dimensão Ambiental, verifica-se 
correlação significativa com a Virtude Cívica (r=.256). Já a Dimensão Económica correlaciona-se 
positiva e significativamente com o Altruísmo (r=.234) e a Virtude Cívica (r=.222).Ao contrário do que 
havia sido antecipado na formulação das hipóteses do estudo, os comportamentos de desportivismo 
(Social (r=.034); Ambiental (r=.003); Económica (r=-.073)) e de conscienciosidade (Social (r=.059); 
Ambiental (r=.110); Económica (r=-.034)) não surgiram significativamente correlacionados com 
nenhuma das dimensões de RSO. 

Este resultado demonstra que, apesar da proximidade dos temas da RSO e da Cidadania, tal 
como documentado pelos vários estudos empíricos anteriormente explanados, as orientações de 
RSO nas organizações explicam determinados comportamentos em detrimento de outros. 

As hipóteses em estudo são consistentes com os resultados evidenciados, o que na realidade se 
apresenta em linha com outros estudos efetuados sobre a importância de uma orientação 
socialmente responsável de forma a prever e aumentar os comportamentos de cidadania 
organizacional (Duarte, 2011; Jacinto e Carvalho, 2009, cit. in. Duarte, 2011). À luz destes resultados, 
verificou-se que a virtude cívica é o comportamento mais positivamente correlacionado com as 
dimensões de RSO, uma vez que está positivamente correlacionado com as suas três dimensões. 

É importante ainda fazer referência ao atual contexto organizacional, que tem constrangido o 
comportamento das organizações aos mais diferentes níveis. Isto parece considerar que uma 
orientação socialmente responsável poderá trazer vantagens ao ser incluída no modelo de gestão das 
organizações, permitindo através das suas linhas orientadoras o desenvolvimento sustentado das 
organizações. Neste âmbito, parecem surgir benefícios de uma estratégia socialmente responsável 
de longo prazo. Esta vem influenciar toda a vida da organização e consequentemente o envolvimento 
e os comportamentos dos seus colaboradores dentro da organização. Em linha com os resultados 
apresentados, uma estratégia socialmente responsável parece ativar comportamentos de 
envolvimento e participação na vida da organização. 
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É importante salientar alguns condicionantes que obrigam a uma leitura cuidada dos resultados e 
consequências. Neste sentido, os resultados não poderão ser generalizáveis a outro tipo de 
organizações, ou uma vez que a amostra utilizada foi de conveniência e corresponde a um sector e a 
uma organização com especificações próprias. À semelhança do que acontece na generalidade dos 
outros estudos, as normas de funcionamento desta organização podem ter constrangido os 
resultados obtidos de uma forma que não é possível quantificar com exatidão. No que se refere ao 
estudo empírico, esta investigação não está totalmente imune ocorrência de potenciais erros de 
medida, o que se deve ao facto de todas as medidas terem sido recolhidas num único momento e 
com base num único instrumento. Não obstante as limitações apresentadas, este trabalho oferece 
alguns contributos importantes, do ponto de vista teórico, empírico e prático. 

Do ponto de vista teórico, o objetivo foi testar um modelo que contribuísse para pesquisar sobre a 
importância das orientações Socialmente Responsáveis nos Comportamentos de Cidadania 
Organizacional dos colaboradores, sendo esta uma ligação já referenciada pela literatura da área. Do 
ponto de vista dos benefícios gerais de uma estratégia socialmente responsável, surgem objetivos 
mais específicos que se centram essencialmente no público interno. Surgem assim evidências de que 
uma orientação socialmente responsável influencia maioritariamente comportamentos por parte dos 
colaboradores que mostram envolvimento e participação responsável na vida da organização. 
Adotam ainda, embora em menor escala, comportamentos que visam prevenir a ocorrência de 
problemas com efeitos de ajuda a pessoas que possuem problemas ou tarefas organizacionalmente 
importantes. 

Ao nível empírico, é importante referir que as opções metodológicas e empíricas levadas em 
consideração foram tomadas de acordo com o carácter exploratório deste estudo. Houve assim um 
cuidado especial no sentido de apresentar um Procedimento de recolha e tratamento de dados que 
garantisse a sua fiabilidade. 

Ao nível prático, parece importante sugerir a importância de uma estratégia socialmente 
responsável que influencie o desenvolvimento do envolvimento do colaborador com a organização. A 
relação entre os CCO e as dimensões de responsabilidade social pode revelar-se importantes para os 
profissionais da área da Comunicação nas Organizações que procurem promover comportamentos e 
atos espontâneos de cooperação que contribuam para a melhoria e o cumprimento dos próprios 
objetivos estratégicos da organização, no atual contexto de grande competitividade e exigência. De 
acordo com os resultados obtidos, parece ser de extrema importância a adoção de uma estratégia 
socialmente responsável por parte das organizações, de forma a que os próprios colaboradores se 
sintam incentivados a contribuir de diversas formas para que a organização se perpetue no tempo. 
Neste sentido, o profissional de Comunicação Organizacional tem um papel central na definição e 
implementação de uma estratégia de desenvolvimento sustentável ao garantir, através das suas 
competências, o equilíbrio entre a influência dos stakeholders internos e externos na organização, 
que afetam e são afetadas por ela. 
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RESUMO 

A liderança é provavelmente um dos temas mais discutidos no âmbito das variáveis que 
influenciam a competitividade das organizações, nomeadamente, aquelas inseridas em ambientes de 
elevada concorrência.  

No seguimento de uma revisão bibliográfica incidente sobre o estudo da liderança, e sobre a 
natureza de alguns determinantes da eficácia da liderança, efetuou-se um estudo empírico, junto de 
uma empresa nacional do setor da Indústria Farmacêutica. O objetivo do estudo foi o de 
compreender, em termos práticos, o tipo de pressões a que os líderes atualmente estão sujeitos e a 
forma como as mesmas se manifestam na formatação dos seus perfis de liderança.  

Ao nível do estudo empirico efetuado, a amostra utilizada foi de conveniência, sendo composta por 
os líderes de equipa de uma organização da industria farmacêutica, e cujas funções se localizam em 
Portugal, tendo sido constituída por participantes do sexo feminino e do sexo masculino, com idades 
entre 33 e os 47 anos. 

Ao nível das variáveis em estudo, foram medidas as Competências de gestão/liderança através de 
um questionário baseado em Lopes e Baioa (2011), sendo um instrumento adaptado de Quinn et al. 
(1990) por Felício et al. (2007), e que tem por base o modelo de competências de gestão/liderança 
(Competing Values Framework) de Quinn e Rohrbaugh (1983). 

Os principais resultados mostraram uma tendência generalizada para uma liderança adaptativa, 
decorrente das diferentes pressões contrastantes exercida sobre os diferentes papéis de liderança, 
formatando perfis de liderança que se podem caracterizar de elevada complexidade.  

Palavras-Chave: Globalização; Organização; Competências; Liderança. 

ABSTRACT 

Leadership is probably one of the most discussed topics in the context of the variables that 
influence the competitiveness of organizations, particularly those embedded in highly competitive 
environments. 

Following a literature review incident on the study of leadership, and the nature of some of the main 
determinants of leadership, we performed an empirical study, from a company of this sector of the 
Pharmaceutical Industry. The aim of the study was to understand in practical terms the kind of 
pressures that leaders are currently subject and how the same are manifested in shaping their 
leadership profiles. A convenience sample was used, consisting of team leaders of an organization in 
the pharmaceutical industry, and whose functions are located in Portugal, having been made by 
female participants and male, aged between 33 and 47 years. 

In terms of the study variables were measured Skills management / leadership through a 
questionnaire based on Baioa and Lopes (2011), being an instrument adapted from Quinn et al. 
(1990) by Felicio et al. (2007), which is based on the model of management skills / leadership 
(Competing Values Framework) of Quinn and Rohrbaugh (1983). Os principais resultados mostraram 
uma tendência generalizada para uma liderança adaptativa, decorrente das diferentes pressões 
contrastantes exercida sobre os diferentes papéis de liderança, formatando perfis de liderança que se 
podem caracterizar de elevada complexidade. 

Keywords: Globalization; Organization; Skills; Leadership. 
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1. INTRODUÇÃO  

A Liderança nas organizações tem sido uma das preocupações fundamentais dos gestores ao 
longo dos tempos. Essa preocupação tem ganho preponderância numa era em que o ciclo de vida 
dos produtos está cada vez mais reduzido, e a economia é cada vez mais global e menos local. De 
facto, o rápido desenvolvimento tecnológico e a constante modificação dos mercados tem afetado, de 
uma forma significativa, as organizações que se encontram inseridas em economias que operam a 
uma escala global (Tavares, 2001). De entre as principais características destas economias 
destacam-se os elevados níveis de competitividade enquanto característica marcante. O setor da 
Indústria Farmacêutica, alvo de estudo neste trabalho, não é alheio a toda a conjuntura atual e as 
grandes questões emergentes que permeiam o seu cenário organizacional exigem a adoção de uma 
visão estratégica, e de gestão, que garanta vantagens competitivas de curto, médio e longo prazo. 
Agilidade nas decisões, liderança empreendedora, flexibilidade e maleabilidade para enfrentar 
incertezas, capacidade de comunicação, relacionamento interpessoal e grupal e construção de 
parcerias sólidas, são algumas das habilidades requeridas ao líder contemporâneo.  

É neste âmbito que se compreende que a gestão de pessoas é uma poderosa ferramenta nestes 
ambiente competitivos, que apostam na qualidade e produtividade. Torna-se, então, relevante que os 
gestores compreendam como gerir os activos humanos nas organizações, para que estas se 
mantenham produtivas e criativas, porém, mantendo ou diminuindo os custos associados ao trabalho 
(Gomes et al., 2008). 

O presente trabalho começa por expor as principais características dos atuais mercados 
competitivos e procurará, seguidamente, posicionar a relevância da Liderança nesses mesmos 
ambientes, enquanto forma eficaz de maximização de performances dos colaboradores. 
Posteriormente, apresentar-se-á um estudo empírico destinado a avaliar as competências de 
Liderança presentemente exigidas aos Lideres, numa lógica de estudo de caso com uma organização 
do sector da industria farmacêutica. Os resultados do estudo serão apresentados e discutidos, 
nomeadamente, ao nível do que podem trazer em termos de implicações sobre a forma como a 
Liderança vista e praticada atualmente. 

2. AS ABORDAGENS AO ESTUDO DA LIDERANÇA 

Os estudos sobre liderança teem tido sob o ponto de vista da conceção teórica, um carácter 
eminentemente dualista: indivíduo "versus" situação. Este facto é visível nas primeiras abordagens da 
liderança, nomeadamente se confrontarmos as teorias ditas "dos grandes homens" (tónica nos 
aspetos disposicionais) com as teorias conhecidas como "dos grandes acontecimentos" (acentuação 
dos aspetos situacionais), mas tal acontecimento, não parece estar resolvido nos modelos de 
liderança atuais (Jesuíno, 1996; Rêgo, 2009). Neste sentido (indivíduo versus situação), são 
habitualmente aceites três paradigmas principais na conceptualização da liderança (Vecchio, 1995):  

1) A abordagem dos traços de personalidade do líder - a preocupação é tentar identificar e 
caracterizar os atributos pessoais dos que exercem posições de chefia, de forma a estabelecer os 
padrões de personalidade que distinguem os líderes dos que não o são. 

2) A abordagem comportamental -  a análise daquilo que os responsáveis fazem no normal 
desenrolar das suas funções, procurando-se determinar os comportamentos que mais se 
correlacionam com a eficácia obtida.  
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3) A perspetiva situacional - segue uma lógica mais contingencial, privilegiando-se a observação 
dos fatores do ambiente que podem condicionar decisivamente a liderança. 

Nas últimas duas décadas, um novo movimento tem sido bastante divulgado, centrando-se sobre 
o carisma e a capacidade transformacional dos líderes na relação com os colaboradores, existindo a 
preocupação em integrar os aspetos comportamentais e os traços de personalidade assim como o 
tipo de interações que se estabelecem entre todos os membros do grupo/organização (Rêgo, 1998). 
Porém, um facto relevante a salientar, é o de que a Liderança foi sendo concebida e estudada de 
forma muito díspar ao longo das décadas, isto é, o estudo sistemático da liderança e as propostas 
teóricas de modelos de liderança tenderam a valorizar indicadores variados ao longo do tempo, 
nomeadamente, os traços do líder, os seus comportamentos, ou os efeitos dos fatores de contexto 
junto da eficácia do líder. Uma forma de compreender estas variações é ao nível da compreensão da 
Liderança por via de uma da Taxonomia da Liderança apresentada por Pina e Cunha, et. al, (2007), 
sistematizada nos seus elementos mais gerais de seguida. 

2.1. A Abordagem dos Traços / Lógica Universal-Yukl (1998) 

Esta forma de ver a Liderança assenta na aceção de que há traços possíveis de identificar num 
líder que são independentes da situação em que este se situa. Que características têm estas 
pessoas? Quais os seus traços? - Estas são as duas principais questões que esta perspetiva 
pretende explicar. O fundamento principal desta abordagem, seria assim a afirmação de que a 
liderança eficaz se enraizava em traços de personalidade do líder ou em alguma combinação das 
suas características pessoais. A assunção deste princípio conduziria a duas importantes conceções 
acerca da liderança: em primeiro lugar, a de que existiria um padrão básico de personalidade para os 
líderes e, em segundo lugar, que, consequentemente, todos os líderes, em qualquer situação, 
revelariam os mesmos traços, Yukl (1998). A liderança seria tanto mais eficaz quanto mais o líder que 
a exercesse se distanciasse dos demais, pelas suas características; a eficácia da liderança poderia, 
então, ser explicada, isolando-se as características psicológicas e físicas que diferenciavam o líder 
dos demais membros do grupo. Neste sentido, a perspetiva de Yukl (1998) é bastante integradora e 
aponta um conjunto de sete traços de Liderança: Energia e Gestão; Autoconfiança; Locus de Controlo 
Interno; Maturidade Emocional; Integridade/ Honestidade; Motivação para o Êxito e Motivação para o 
Poder Social. 

2.2. A abordagem Comportamental 

Abordagem Comportamental surge na década de cinquenta como resposta à impotência da 
Abordagem dos Traços em dar uma justificação plausível acerca da origem da Liderança. Esta 
perspetiva sobre a Liderança prevê que um líder é eficaz consoante os comportamentos que este vai 
exibindo. “Leaders are made, not born”, ou seja, a eficácia do líder está intimamente relacionada com 
os comportamentos que este aplica na relação com os seus subordinados. Nas palavras de Pina e 
Cunha et al., (2007), a procura das competências dos líderes tornou-se o objetivo fulcral das 
investigações, passando o objeto de atenção para aquilo que é observável, e traduzido pelas ações 
assumidas nas diferentes situações de trabalho. A liderança é atualmente percebida como algo que 
pode ser treinado e aprendido, através da adaptação do líder às funções de liderança. Surgiram 
assim diferentes propostas de modelos de Liderança, baseados na relevância atribuída aos 
comportamentos que distinguem os líderes eficazes dos ineficazes. Diversos estudos dos quais 
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podemos destacar o Estudo da Liderança da Universidade de Ohio e o Estudo da liderança da 
Universidade de Michigan, fizeram emergir duas grandes categorias de comportamentos: orientação 
para as tarefas e orientação para as pessoas/relacionamentos. 

Orientação para as tarefas - grau em que o líder define e estrutura o seu próprio trabalho e o dos 
subordinados, tendo em vista o alcance dos objetivos. 

Orientação para as pessoas/relacionamento - grau em que o líder age de modo amistoso e 
apoiante e se preocupa com os subordinados e com o respetivo bem-estar (Cunha et al., 2007). 

Os estudos de Ohio sobre liderança iniciam-se em 1945 com Shartle (1950), citado por Jesuíno 
(1996) que organizou os Ohio State University Leadership Studies, com a finalidade de identificar 
estilos comportamentais de liderança eficaz a partir da observação direta e sem pressupostos 
teóricos. Desta forma, foram desenvolvidos vários questionários, dos quais um com o nome de 
Leadership Behavior Description Questionnaire (L.B.D.Q.) e cujo resultado da sua aplicação resultou 
a distinção de dois grupo de comportamento do líder, a que se chamou de “consideração” e 
“estruturação”.  

De acordo com as descrições de Fleishman e Peters (1962) referido por Jesuíno (1996), o fator 
consideração, ou liderança orientada para as pessoas, que se define como relações interpessoais, 
reflete em que medida é provável que um líder mantenha boas relações na organização, 
caraterizadas pela confiança mútua, respeito pelas ideias dos subordinados, preocupação com o 
bem-estar e consideração pelos seus subordinados. A estruturação, ou liderança orientada para a 
tarefa, reflete em que medida é provável que um indivíduo defina a sua estrutura e papéis, bem como 
as dos seus subordinados para a realização dos objetivos. 

Já os estudos de Michigan, desenvolveram-se a partir do Survey Research Center em que 
realçam autores como Likert, Katz e Kahn. Inicialmente tinham como principal objetivo verificar 
diferentes estilos de liderança no comportamento dos grupos, sendo que os resultados obtidos 
concluíram que os líderes com maiores resultados se centravam mais nas pessoas do que na tarefa, 
exercendo um controlo mais geral e distante, delegando responsabilidades e concediam maior 
responsabilidade aos colaboradores para executarem desenvolverem as suas atividades (Jesuíno, 
1996). De um outro estudo, de Kahn e Katz (1953), referido por Jesuíno (1996), igualmente se 
concluiu que os líderes dos grupos com melhores resultados dedicavam mais atenção aos problemas 
inclusivamente pessoais dos colaboradores, ou seja, mais orientados para as pessoas do que para a 
tarefa ou para a organização. 

2.3. Abordagens Situacionais de Liderança 

As abordagens situacionais de Liderança surgem de uma nova ótica de liderança, que apela à 
importância que variáveis situacionais podem ter em termos de influência da eficácia do líder 
(Tavares et. al 2012). Estas teorias tentam explicar e identificar fatores situacionais que são mais 
apropriados ao estilo de liderança e que serão mais adequados em determinadas situações. Vimos, a 
este propósito, que as teorias dos traços de personalidade evidenciam as caraterísticas do líder e as 
teorias dos estilos de liderança, direcionam as suas atenções para o comportamento do líder perante 
os colaboradores.  Porém, As teorias situacionais sustentam que, para satisfazer todas as situações 
de liderança não existe um único estilo ou característica de líder que satisfaça plenamente. Deve ser 
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aplicado um tipo de liderança para cada situação, de forma a ser alcançada a eficácia e eficiência do 
grupo. 

As teorias situacionais permitem ao líder alterar o rumo dos acontecimentos, ou seja, existe uma 
maior versatilidade na sua atuação. Dependendo da situação, o líder opta pela liderança que mais se 
adapta à situação (Chiavenato, 1995). Assim, o líder deve ter um conhecimento maior da 
organização, conhecer os valores e políticas que regem a organização para melhor agir. 

2.4. O caso da Liderança Transacional versus Liderança Transformacional 

O estudo da liderança transformacional decorreu de um interesse em perceber os processos 
subjacentes ao relacionamento entre líder e liderados indo um pouco além das explicações baseadas 
na estruturação da tarefa ou na consideração individual (Avolio & Bass, 1988). No seio de um grupo 
ou organização, é muito importante que os colaboradores sintam necessidade de confiar, admirar e 
demonstrar lealdade e respeito pelo seu líder, conseguindo garantir um nível de motivação superior 
ao que inicialmente esperariam na execução das tarefas. 

Este conceito de liderança transformacional teve deste modo, a sua génese nas ideias e trabalho 
de Burns (1978) citado por Rêgo (1999), tendo no entanto sofrido algumas reflexões e repercussões 
nas investigações conduzidas por Bass (1985), que discerniu entre liderança transacional e 
transformacional (Rêgo, 1999). A liderança transacional corresponde à liderança em que o líder 
«dirige e motiva os seus liderados na direção dos objetivos estabelecidos, clarificando os papéis e 
exigências da tarefa» (Robbins, 1999, p. 234), por sua vez, a liderança transformacional pode 
entender-se como «a excelência da liderança transacional, no sentido de conseguir níveis de 
dedicação e desempenho dos colaboradores que vão para além dos que acorreriam como uma mera 
modalidade transacional» (Ferreira; Neves; Abreu & Caetano, 1996, p. 253). Ou seja, os líderes 
transacionais motivam os colaboradores pelo apelo que fazem ao seu (deles) próprio interesse, 
envolvendo valores como honestidade, responsabilidade, reciprocidade e honra (Rêgo, 1999). Existe 
aliás algum consenso em torno da ideia de que os líderes mais eficazes são transacionais e 
transformacionais (Bass, 1999). «A liderança transformacional incrementa a eficácia da transacional, 
não a substitui» Bass & Steidlmeier (1998, p. 191), citado por (Rêgo & Cunha, 2007). 

3. MODELO DE COMPETÊNCIAS DE GESTÃO/LIDERANÇA DE QUINN – MODELO 
DOS VALORES CONTRASTANTES 

Outros investigadores na área da liderança deram, também, o seu contributo em propostas 
alternativas, e que primam por um sentido inovador na forma como abordam a problemática da 
Liderança, como Quinn e Rohrbaugh (1983) que através da investigação desenvolvida para a 
compreensão da eficácia organizacional conceptualizaram o modelo dos valores contrastantes 
(Competing Values Framework – CVF). 

De acordo com Have et al. (2003), o modelo dos valores Contrastantes é considerado um dos 40 
modelos mais importantes na história da gestão (Felício et al., 2007). O modelo é composto por duas 
grandes dimensões – Foco interno vs. Foco externo / Flexibilidade vs. Controlo (Cameron e Quinn, 
2005) que, ao serem sobrepostas, dão origem a quatro orientações. Por sua vez, a cada uma das 
orientações correspondem dois papéis – num total de oito papéis de liderança (Quadro. I) – e a cada 
papel correspondem três competências – num total de 24 competências (Quadro. I). Segundo Quinn 
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et al. (1990), citado por Felício et al. (2007, p. 21), competência significaria, assim, “colocar os 
conhecimentos e as capacidades no desempenho de determinada tarefa ou papel. 

 

Modelo dos Valores Contrastantes (CVF- Competing Values Framework) 

 

 

 

 

 

 

Fig.1- Modelo dos Valores Contrastantes de Quinn et al. (1990), retirado de Felício et al. (2007).  
 

Na ótica de Quinn et al. (2003) o modelo dos sistemas abertos ocorre devido à necessidade de 
compreender e administrar num mundo em rápida transformação e no qual o conhecimento é vasto. 
Como, por um lado, os líderes dispõem de pouco tempo para se dedicarem à organização e ao 
planeamento e, por outro lado, são forçados a tomar decisões rápidas, os processos fundamentais 
são a adaptação, a resolução criativa de problemas, a inovação e a gestão da mudança. Assim, 
segundo estes autores, o gestor deve tornar-se um inovador criativo e um negociador que usa o seu 
poder para influenciar na organização. 

Para estes autores, os inovadores costumam ser visionários facilitando a adaptação e a mudança, 
enquanto os negociadores se devem preocupar com a sustentação da legitimidade exterior e a 
obtenção de recursos externos; devem ter poder e capacidade de persuadir e influenciar. Na 
perspetiva de Quinn et al. (2003) o modelo das metas racionais tem como objetivos a produtividade e 
o lucro. Assim, nesta perspetiva, a função do gestor é tornar-se um diretor que decide e um produtor 
pragmático. Como diretores, os gestores dão ênfase ao planeamento, ao estabelecimento de metas e 
definição dos objetivos. Já os produtores são orientados para as tarefas, mantêm o foco no trabalho e 
manifestam alto grau de interesse e motivação pessoal. 

Para estes autores, no modelo dos processos internos, os critérios de eficácia são a estabilidade e 
a continuidade, baseando-se na premissa de que a rotina promove a estabilidade. Assim, os gestores 
devem saber o que se passa na sua unidade, verificar se as pessoas estão a cumprir as regras, 
enquanto como coordenadores, os gestores devem dar ênfase à organização e à coordenação dos 
esforços da equipa 

Conforme referenciado anteriormente cada modelo é representado por dois papéis. Assim, o 
modelo dos objetivos racionais é representado pelos papéis de diretor e produtor; o modelo das 
relações humanas é representado pelos papéis de mentor e facilitador; o modelo dos processos 
internos pelos papéis de monitor e coordenador; e o modelo dos sistemas abertos pelos papéis de 
negociado e inovador. 
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Quadro I – Baseado na adaptação de Quinn et al. (1990) retirado de Felício et al. (2007). 
 

Lopes e Baioa (2011), realçam nas palavras de Cameron et al. (2006), que o modelo permite 
albergar diferentes níveis de análise no que se refere à criação de valor, e que a necessidade de 
consonância entre os resultados da criação de valor e as dinâmicas individual e organizacional são 
fundamentais (Felício et al., 2007). Por outro lado, Sendelbach (1993), citado por (Neves, 2000), 
enumera muitas outras vantagens do modelo, tais como: facilita a compreensão da natureza de 
mudança da liderança de gestão e dilemas de gestão; utilização como ferramenta para educação, 
treino e desenvolvimento de líderes de gestão. 

Sistematizando, a perspetiva do Modelo dos Valores Contrastantes de Quinn acentua a 
complexidade, a contradição e o paradoxo que caracterizam as organizações atuais. As organizações 
de hoje encontram-se fortemente alinhadas com estas perspetiva. São conceptualizadas como 
entidades em permanente mudança e como tal, os valores e as dimensões enfatizadas num dado 
momento não são estáticas, e sofrem alterações constantes. Deste modo, a sua eficiência e eficácia 
é dependente da adaptabilidade dos líderes, mediante as suas capacidades para interpretar as 
pressões a que estão sujeitos e influenciar a organização a atuar. É pois importante que se faça uma 
conjugação do estado de maturidade da organização com a respetiva fase do ciclo de vida em que 
ela se encontra, pois os próprios critérios de eficácia variam em função do estado de maturidade das 
organizações (Gomes, 1996). 

4. ESTUDO DE CASO 

4.1. Metodologia e Amostra 

O modelo de pesquisa usado neste estudo de caso é de natureza quantitativa e descritiva. A 
análise dos dados foi feita por meio de abordagem interpretativa, usando-se método não experimental 
e procedendo-se a observação de dados escritos, de maneira espontânea, por parte dos 
respondentes da pesquisa. 

COMPETÊNCIAS PAPÉIS	   ORIENTAÇÕES

Conviver	  com	  a	  mudança
Pensamento	  criativo	   INOVADOR
A	  Gestão	  da	  mudança INOVAÇÃO
Criar	  e	  manter	  uma	  base	  de	  poder
Negociar	  acordos	  e	  compromissos NEGOCIADOR
Apresentar	  ideias
Produtividade	  e	  motivação	  pessoal
Motivar	  os	  outros PRODUTOR
Gestão	  do	  tempo	  e	  do	  stress OBJETIVOS
Tomada	  de	  iniciativas
Fixação	  de	  metas DIRETOR
Delegação	  eficaz
Planificação	  Coordenador	  Regras
Organização COORDENADOR	  

Controlo REGRAS
Reduzir	  a	  sobrecarga	  de	  informação
Analisar	  a	  informação	  criticamente MONITOR
Apresentar	  a	  informação
Criação	  de	  equipas
Tomada	  de	  decisões	  participativa FACILITADOR

Gestão	  do	  conflito APOIO
Auto	  compreensão	  e	  compreensão	  dos	  outros
Comunicação	  interpessoal	   MENTOR
Desenvolvimento	  dos	  subordinados
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Para esta fase do estudo de caso, foi realizada a pesquisa numa empresa nacional do setor da 
Indústria Farmacêutica, organização privada. Este estudo de caso foi voltado para a análise da 
aplicabilidade da metodologia das Competências de Gestão/Liderança de Quinn, considerando o 
ambiente organizacional da instituição. Fundamentado no Modelo de Competências de 
Gestão/Liderança de Quinn, é proposta destes estudo que a liderança das chefias intermédias, 
pudesse ser interpretada através do Modelo dos Valores Contrastantes (CVF). A opção pelo modelo 
de competências de gestão/liderança de Quinn deve-se ao facto de o mesmo prever uma articulação 
entre a importância das funções de competência e liderança e a realidade das organizações, presente 
nas suas manifestações de clima e de cultura.  

A amostra utilizada é de conveniência, sendo composta por 8 Gestores Regionais de Vendas 
(GRVs), com vínculo à organização do sector da indústria farmacêutica. A amostra é constituída por 
participantes do sexo feminino (50,0%) e do sexo masculino (50,0%), com idades entre 33 e os 47 
anos. Para efeitos de recolha de dados, foram considerados os líderes de equipa de uma organização 
da indústria farmacêutica, cujas funções se localizam em Portugal: três líderes a operar a sul do país, 
três a centro e dois a norte.  

4.2. Instrumento e Procedimento de Recolha de dados 

Em termos de procedimento de recolha dos dados, foi facultado a cada elemento de GRVs um 
questionário em formato de papel onde se esclarecia que este se destinava a recolher indicações 
relativamente a um conjunto de elementos relativos ao tipo de liderança na organização. Foram 
garantidas condições de anonimato e confidencialidade, sendo clarificadas as instruções de 
preenchimento do questionário e as suas condições de devolução. As perguntas do questionário 
estão construídas de modo a que apenas tenha que fazer um contorno no número da resposta que 
lhe parecer mais adequada, quer na (Situação Real), quer na (Situação Ideal). Ao nível das medidas 
utilizadas, os participantes assinalaram o seu posicionamento nos diversos itens que lhes foram 
apresentados utilizando uma escala de resposta de tipo Likert de seis pontos, variando entre “nunca 
(1) ” e “sempre (6) ”.  

As Competências de gestão/liderança foram medidas através de um questionário baseado em 
Lopes e Baioa (2011), sendo um instrumento adaptado de Quinn et al. (1990) por Felício et al. (2007), 
e que tem por base o modelo de competências de gestão/liderança (Competing Values Framework) 
de Quinn e Rohrbaugh (1983). 

5. RESULTADOS 

Far-se-á, neste ponto, a apresentação de resultados. Não obstante, importa em primeiro lugar 
tecer algumas considerações que ilustram a forma como os resultados serão descritos e 
interpretados: a) um líder assume diferentes orientações (Inovação, Objetivos, Regras e Apoio) na 
sua ação quer no contexto Interno quer no contexto Externo, num quadrante que oscila entre a 
Flexibilidade e o Controlo, como opostos; b) estas orientações dão origem aos papéis de liderança, 
sujeitos a pressões constantes, estes papéis relevantes em qualquer um destes níveis assumem 
pesos diferentes entre a ação propriamente dita do líder, “ Situação Real “ e a perceção que o próprio 
tem da “Situação Ideal”; c) a cada papel que os líderes desempenham correspondem competências 
para uma liderança ideal. É desta forma que passo a expor o resultado de cada colaborador, num 
total de oito elementos, e apresentando no final a média de resultados das lideranças da organização.   
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Competências de Gestão/Liderança – Líder 1 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

   

 
Situação Real =                                                                                   Situação Ideal  =  

 
No que toca à análise do perfil de liderança do primeiro líder, verifica-se uma tendência de alguma 

polarização na situação real de liderança e uma tendência para menor polarização e maior abertura 
do perfil de liderança pelos diferentes quadrantes propostos pelo modelo no âmbito da Situação Ideal 
de Liderança. 

 

Competências de Gestão/Liderança – Líder 2 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Situação Real =                                                                           Situação Ideal  =  
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Já no caso do segundo líder, a tendência de polarização entre os quadrantes não parece ser tão 
assinalável como no caso anterior. Porém, ao nível da Situação Ideal de Liderança, a tendência de 
resultados é similar ao líder anterior, isto é, de uma maior abertura do perfil de líder por todos os 
quadrantes. 

 

Competências de Gestão/Liderança – Líder 3 

                             

        Situação Real =                                                                               Situação Ideal  =  
 

No que diz respeito ao terceiro líder, verificou-se uma grande proximidade de tendências de 
resultados entre a Situação Real e a Situação Ideal, nomeadamente, ao nível de uma declarada 
abertura de perfil de Liderança, repartido com pesos muito semelhantes pelos diferentes quadrantes 
de Liderança. 

 

Competências de Gestão/Liderança – Líder 4 

          

 Situação Real =                                                                            Situação Ideal = 
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De igual forma, o perfil traçado junto do quarto líder auscultado, acompanha o perfil do terceiro 
líder, isto é, há uma grande similaridade entre o perfil de líder na Situação Real e na Situação Ideal. 
Verifica-se uma grande tendência de uma abertura do perfil de líder ao longo dos diferentes 
quadrantes do Modelo de Liderança considerado para análise. 

 

Competências de Gestão/Liderança – Colaborador 5 

       

 Situação Real =                                                                                     Situação Ideal  =  
 

No que diz respeito ao perfil do quinto líder, o mesmo é semelhante aos resultados encontrados 
nos terceiro e quarto líder, isto é, uma tendência de alargamento das Competências de Líder aos 
diferentes quadrantes do Modelo. 

 
Competências de Gestão/Liderança – Colaborador 6 

     

Situação Real =                                                                Situação Ideal  = 
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Esta tendência de alargamento e de abertura das competências de Liderança pelos diferentes 
quadrantes verifica-se, também, ao nível do sexto líder auscultado, revelando pressões de contraste 
no exercício da Liderança. 

 

Competências de Gestão/Liderança – Colaborador 7 

        

Situação Real =                                                                              Situação Ideal =   
 

Competências de Gestão/Liderança – Colaborador 8 

       

 Situação Real =                                                                      Situação Ideal  =  
 

Esta tendência de abertura do perfil do líder é igualmente semelhante no caso dos líderes sétimo e 
oitavo auscultados. 
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Ao nível dos resultados gerais, verifica-se nos em baixo, junto dois gráficos do Modelo testado, 
que a tendência marcante dos líderes nesta organização é a de uma forte pressão para uma abertura 
do perfil de Liderança ao longo de diferentes quadrantes, o que revela, pressões de contraste 
assinaláveis, exigindo competências de Liderança díspares. 

 
Competências de Gestão/Liderança - Média dos Colaboradores 

      

Situação Real = 

6. DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

De acordo com os resultados verificados neste estudo de caso, verifica-se que a organização em 
consideração neste estudo, parece exigir dos seus líderes a posse de competências bastante 
diversificadas, que se manifestam ao nível do Modelo considerado em pressões de posse de 
competências bastante contrastantes. Esta tendência foi verificada em seis dos oito casos 
analisados, muito embora ao nível das Situação Ideal encarada pelos participantes, a tendência de 
abertura do perfil de Liderança foi sempre uma constante. 

Os resultados parecem, também, conter em si mesmos a indicação de que, pelo facto de todos os 
líderes assinalarem como Situação Ideal a abertura do seu perfil, que estes líderes estão numa 
procura constante da perfeição na forma como lideram e coordenam as suas equipas. 

 Ao nível Interno a questão da abertura do perfil parece estar bem patente: 

1) Na relação Interno / Flexibilidade: 

- Como Facilitadores (constituição de equipas, uso de um processo de decisão participativo e 
gestão de conflitos) teem um desempenho aquém do por eles percecionado como o Ideal para a 
organização; 

- Como Mentores (compreensão de si próprios e dos outros; comunicação eficaz e 
desenvolvimento dos colaboradores), existe um afastamento do percecionado como Ideal, mas com 
um alcance mais próximo do Ideal.  

	  	  	  Situação	  Ideal	  =	  	  
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2) Na relação Interno / Controlo: 

- Como Monitores (monitorização do desempenho individual, gestão do desempenho da equipa,	  
feedback com pensamento critico) estão aquém da sua perceção de Situação Ideal para a 
organização; 

- Como Coordenadores (Gestão de projetos, planeamento do trabalho e gestão multidisciplinar) 
estes papéis estão num nível de ação inferior à sua perceção do que é a situação Ideal.  

Já ao nível Externo os líderes assumem sem dúvida uma liderança: 

3) Altamente pressionada para serem Produtores, virados para as tarefas, com boa produtividade 
no trabalho, capazes de fomentar um bom ambiente de trabalho, boa gestão do tempo e do stress de 
acordo com a sua perceção do ideal para a organização; 

4) Como Diretores o focus também é elevado próximo de atingirem o Ideal, com o objetivo de 
realizarem um bom planeamento e organização, estabelecendo bem as suas metas e objetivos, 
apresentando um bom desenvolvimento e comunicação da visão da organização; 

5) Como Negociadores tem pouca autonomia, apresentam poucas ideias e não agem de acordo 
com a sua perceção do ideal para a organização, na sua avaliação esperam criar uma melhor base 
de poder e manter a mesma;  

6) Já como Inovadores teem muita margem de crescimento para atingir os níveis ideais por ele 
percecionados quer na criatividade, quer na gestão para a mudança. 

Numa análise de quadrantes opostos, estes líderes apresentam-se: 

Ao nível Interno:  

1) Menos Colaboradores versus o por eles percecionado como desejável; 

2) Menos Controladores do que o desejado ou percecionado, como ideal para a organização. 

Ao nível Externo:   

1) Existe uma forte aproximação no Competir, ficando deste modo saliente a sua ação competitiva 
neste contexto, muito perto da situação ideal para a organização; 

2) Menos Criativos do que o ideal de perceção desejável e conscientes de que a organização 
espera mais deles neste papel. 

No que diz respeito ao balanceamento entre a Situação Real e a perceção de Situação Ideal 
conclui-se que estes líderes apresentam, numa escala que oscila entre 3 opções (Ênfase num do 
quadrantes, Balanceamento moderado e Balanceamento de papéis) os seguintes resultados: 

1) Num balanceamento de papéis Controlar – Criar, a situação Real versus a situação Ideal 
assumem um Balanceamento de papéis; 

2) Num balanceamento de papéis Competir - Colaborar a situação Real versus a situação Ideal 
assume um Balanceamento de papéis, porém mais acentuada na escala na situação real quando 
comparada com a situação ideal para a organização. 

Estes resultados parecem ir ao encontro de um conjunto de considerações avançadas ao longo do 
trabalho, nomeadamente as relacionadas com a importância da Liderança em ambientes competitivos 
e dinâmicos como os atuais nas organizações.  
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Atualmente, as organizações exigem muito das suas lideranças e as constantes mudanças que 
advêm sobretudo da atual conjuntura de “crise” que o país atravessa, leva a que os líderes estejam 
fortemente pressionados nos seus diferentes papéis. Deste modo, assumem uma liderança 
adaptativa perante as tamanhas adversidades atuais do ambiente, quer interno quer externo. Os 
resultados do presente estudo parecem também conter a noção de que organizações com líderes que 
adotem uma liderança adaptativa estarão, à partida, bem preparadas para atuar em estratégias de 
crescimento. Tornou-se evidente a importância do desempenho de papéis diferentes e 
complementares pelos elementos de uma equipa de liderança, visto que uma situação em que tal não 
se verifique poderá afetar negativamente os resultados. 

Perante o que os resultados evidenciam recomenda-se formação em liderança e em gestão para a 
mudança, aos líderes em questão, com a finalidade de atingirem na sua perceção o ideal de 
liderança. 

7. LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

Não retirando valor que este estudo possa demonstrar, é importante salientar várias 
condicionantes que exigem uma leitura cuidada dos resultados e respetivas consequências. Em 
primeiro lugar, a realização do estudo numa única empresa limita a possibilidade de generalização de 
resultados e comparação inter e intra indústrias. Em particular, as normas de atividade desta 
organização podem ter constrangido os resultados obtidos de uma forma que não é possível 
mensurar. No que se refere à validade interna, esta investigação não está imune na totalidade à 
ocorrência de potenciais erros de medida sistemáticos de método comum, isto é, pelo facto de todas 
as medidas terem sido recolhidas com base num único instrumento e num único momento de recolha. 
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RESUMO 

A Comunicação Interna ocupa um lugar de destaque no quadro dos benefícios da Comunicação 
Organizacional para o desenvolvimento estratégico das organizações, nomeadamente, para aquelas 
que se posicionam em quadros de competitividade intenso. É nestes quadros que as organizações se 
vêm forçadas a atuar de modo proactivo e dinâmico, de forma a serem positivamente diferenciadas 
dos seus concorrentes. Saber atuar em Mudança Organizacional em organizações inseridas nestes 
ambientes dinâmicos, consiste numa vantagem estratégica apreciável. 

O presente estudo pretende observar a associação entre Comunicação Interna e a Mudança 
Organizacional, e assenta num trabalho teórico e empírico, sobre as vantagens, benefícios e 
limitações dos efeitos da Comunicação Interna em Processos de Mudança.  

De forma a estudar empiricamente o problema de investigação em apreço seguiu-se uma 
metodologia qualitativa, tendo sido desenvolvido e aplicado um guião de entrevista a um responsável 
por processos de mudança numa organização do setor da saúde na Zona Centro. 

No âmbito das principais conclusões do estudo, verificou-se que a Comunicação Interna exerce 
um conjunto de influências benéficas junto do processo de Mudança Organizacional observado. Os 
benefícios assinalados situaram-se ao nível das lacunas que a Comunicação Interna permite 
colmatar, nomeadamente, aquelas que são originárias das insuficiências da área da Gestão de 
Recursos Humanos para atuação em Mudança Organizacional. 

Palavras-Chave: mudança organizacional; comunicação interna; dinâmica organizacional 

ABSTRACT 

Internal Communication occupies an important place regarding the benefits of Organizational 
Communication for the strategic development of organizations, particularly for those that have to deal 
with intense competitiveness. It’s in these contexts that organizations are forced to act proactively in 
order to be positively differentiated from their competitors. Knowing how to act in Organizational 
Change in organizations inserted in these dynamic environments is a considerable strategic 
advantage. 

This study aims to observe the association between Internal Communication and Organizational 
Change, and is based on theoretical and empirical work on the advantages, benefits and limitations of 
the effects of Internal Communication in Change Processes. In order to empirically study the research 
problem at hand, a qualitative methodology has been developed and an interview was made to a 
person responsible of change processes in an organization of the health sector in Portugal. 

Within the main conclusions of the study, it was found that Internal Communication plays a set of 
beneficial influences in the process of organizational change. The benefits reported are located at the 
level of the gaps that internal communication fills, particularly, those that are originating from 
limitations from the area of Human Resource Management to act in Organizational Change.	  

Key-words: organizational change; internal communication; organizational dynamic 
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1. INTRODUÇÃO 

A atualidade é caracterizada por uma dinâmica de funcionamento dos mercados elevadíssima, o 
que traz sérios desafios para as organizações inseridas nestes meios. Assim, podemos elencar um 
conjunto de desafios de ordem estratégica, e pelos quais a generalidade das organizações passa, na 
perspetiva de sobrevivência nestes meios, mas mais do que isso, de desenvolvimento estratégico e 
de diferenciação positiva (Chiavenato,1994).  

De forma a lidar com as diferentes pressões que advêm das lógicas competitivas e concorrenciais 
com que as organizações irremediavelmente lidam atualmente, estas tendem a procurar gerir os seus 
recursos de modo estratégico, bem como a gerir processos com cautelas, ponderação e planeamento 
(Chiavenato,1994). Neste sentido, há duas áreas que tendem a estar associadas a benefícios de 
carácter transformador para as organizações, e que, paralelamente, não são indissociáveis: a 
comunicação interna e a mudança organizacional. 

A Comunicação Interna é uma área fundamental de atuação no quadro do desenvolvimento 
estratégico das organizações, ao permitir capitalizar benefícios e recursos que a Comunicação 
Organizacional pode conferir às organizações, nomeadamente, aquelas que se situam em dinâmicas 
competitivas elevadas. Para Westphalen (1989, citado por Villafãne, 1998), trata-se de uma área que 
assume responsabilidades únicas nas organizações, nomeadamente, as de informar e motivar todos 
os colaboradores dos diferentes níveis hierárquicos, no sentido de uma maior contribuição e 
alinhamento para com o alcance dos objetivos da organização. 

Já no caso da mudança organizacional, trata-se de uma área de atuação nas organizações, que 
surge como natural consequência das pressões internas e externas a que as organizações são 
sujeitas, nomeadamente, aquelas que estão inseridas em contextos de mercados abertos e 
competitivos. Neste plano, a eficácia da compreensão e gestão dos processos de mudança 
organizacional pode significar uma maior aproximação a níveis de performance desejados, quer numa 
perspetiva de estabilidade, quer numa de desenvolvimento organizacional. 

As organizações do setor da Saúde não são exceção a estas dinâmicas. Trata-se de organizações 
complexas devido às suas características particulares, dado estarem constantemente em processos 
de mudança originárias do ambiente externo, tais como políticas governamentais, aspetos sociais e 
cada vez mais, por aspetos tecnológicos. 

O objetivo deste trabalho é o de estudar num primeiro plano, e a nível teórico-expositivo, o 
conteúdo da Comunicação Interna e da Mudança Organizacional, procurando observar pontos de 
interseção e de interinfluência. Num segundo plano, e a nível empírico, observar mediante um estudo 
de caso, como se pode articular a Comunicação Interna com a Mudança Organizacional em termos 
práticos e aplicados. 

2. A COMUNICAÇÃO INTERNA, SUAS CARACTERISTICAS E BENEFÍCIOS 

A melhor forma de compreender a Comunicação Interna radica da sua integração numa estratégia 
de Comunicação Organizacional ampla, e que considera um conjunto de elementos alargado. Para 
ilustrar a relevância da sua integração, é justo recorrer ao Modelo da Comunicação Integrada (Kunch, 
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2003), por se tratar de uma proposta que escrutina com algum relevo os benefícios da Comunicação 
Interna no quadro da associação entre os restantes elementos do composto de comunicação, como 
sejam a Comunicação Institucional, a Comunicação Mercadológica e a Comunicação Administrativa. 
Assim, e de acordo com a autora, enquanto o papel da Comunicação Institucional remete para a 
atuação em relações públicas, já no caso da Comunicação Mercadológica, esta remete para questões 
associadas à Comunicação de Marketing. Por fim, a Comunicação Administrativa encontra-se 
preocupada com as questões da eficácia dos fluxos comunicacionais que viabilizam práticas de 
comunicação. Assim, a filosofia inerente ao modelo é o apelo à integração das diferentes áreas que 
estruturam a atuação estratégica em Comunicação Organizacional, partindo da premissa da elevada 
partilha de significado e conteúdo entre os seus diferentes elementos estruturantes, beneficiando, 
assim, de um sentido de atuação sinérgica. 

De acordo com Villafãne (1998), de modo a compreender com maior exatidão a relevância da 
Comunicação Interna para a competitividade das organizações, é relevante destacar um conjunto de 
três princípios gerais que regem a sua atuação: (1) a sua integração na gestão da empresa; (2) a 
avaliação permanente do clima interno; (3) a adoção de uma política estratégica. 

No que toca à sua integração na gestão da empresa, tal como Villafãne (1998) explica, a 
comunicação interna deverá estar ligada ao modelo de desenvolvimento empresarial, de modo a 
tornar visível a centralidade dos públicos internos na construção dos projetos empresariais. Todas as 
empresas possuem um conjunto de políticas corporativas que têm um carácter estratégico. A sua 
gestão constitui o objetivo da gestão estratégica. A comunicação interna é uma destas políticas. A 
comunicação interna tem por objetivos, entre outros, o de favorecer a união entre o ambiente interior 
e exterior da empresa, acentuar o papel da empresa no desenvolvimento económico, político e social 
do seu meio envolvente e facilitar o cumprimento dos objetivos externos da empresa: volume de 
negócios, posição estratégia, entre outros (Camara, Guerra & Rodrigues, 2007). 

Já no que diz respeito à avaliação permanente do clima interno, prende-se, essencialmente com o 
facto da gestão de comunicação interna ordenar a existência de mecanismos de controlo que 
permitem medir o grau de adesão dos colaboradores ao projeto da empresa e, mais genericamente, 
avaliem o seu clima interno. A este título, Villafãne (1998), sustenta que esta avaliação implica duas 
funções de carácter permanente: o diagnóstico do estado atual (retratar com minúcia os problemas, 
pontos fortes e pontos fracos) e o acompanhamento da situação (monitorizar os objetivos atingidos e 
a atingir, bem como o grau de eficácia). 

Por último, no que diz respeito à adoção de uma perspetiva estratégica, esta remete para as 
próprias propriedades da Comunicação Interna, que não deverão ser negligenciáveis. Quando 
falamos em comunicação interna, é fundamental falar em dois focos essenciais, da parte de quem 
produz e desenvolve Comunicação Interna nas organizações: (a) O foco no acto de comunicar: a 
importância simples de comunicar, a importância dada e atribuída à liberdade, dever e possibilidade 
em manifestar e identificar problemas, regras, deveres, realidades; (b) O foco no conteúdo do que se 
comunica: preocupação com a exatidão dos aspetos que se comunicam, da adequação da 
mensagem aos seus alvos, do alinhamento do conteúdo das mensagens perante diferentes 
necessidades comunicativas de diferentes públicos (Camara, et al, 2007). 

A dinâmica e a harmonia entre o foco no acto de comunicar e o foco no conteúdo do que se 
comunica, permite-nos apontar quatro grandes finalidades da Comunicação Interna a desempenhar 
nas Organizações. Estas finalidades manifestam-se ao nível dos Eixos da Comunicação Interna. O 
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objetivo inerente à existência destes eixos é o de sistematizar e salientar as principais virtudes de 
atuação em Comunicação Interna devido à implementação do foco do acto em comunicar e do foco 
do conteúdo (Henriet & Boneu,1990).  

Assim, a junção dos dois focos, na ação da Comunicação Interna permite: 

1) Estimular a Compreensão – no que respeita ao conhecimento que o colaborador dispõe sobre a 
Organização, sobre os seus aspetos estruturantes, linhas de atuação, entendimento do ambiente em 
que se situa, melhorando, também, a capacidade de entendimento sobre a mesma. 

2) Facilitar a Circulação – da informação, dos meios que se colocam ao dispor dos colaboradores 
e que beneficiam a execução das funções, da própria compreensão, ou da própria coordenação de 
funções. 

3) Facilitar o Confronto – das opiniões pessoais face às opiniões de outros membros de grupos de 
pertença na organização, o que favorece o ajustamento, o sentido de pertença e a coabitação. 

4) Promover a Coesão – da relação colaborador-organização, de um clima de identificação entre 
colaborador e empresa, e com efeitos ao nível do sentido de compromisso, de confiança e de 
agregação. 

 

De acordo com Henriet & Boneu (1990), o modo como os Eixos da Comunicação Interna se 
formam, depende do cruzamento de dois elementos: as dimensões e as contribuições. Assim, os 
quatro eixos da Comunicação Interna obedecem a uma lógica de desenvolvimento muito própria. 

No plano das dimensões, estas poderão ser individuais ou coletivas: 

I) Individuais – âmbito do eixo cujo foco do acto de comunicar e do conteúdo da informação 
beneficia o individuo. 

II) Coletivas – âmbito do eixo cujo foco do acto de comunicar e do conteúdo da informação 
beneficia o grupo, ou a organização no seu aglomerado de indivíduos.  

Já no plano das contribuições, estas poderão ser orientadas para a tarefa, ou para o desempenho 
do papel: 

I) Tarefa – âmbito do eixo cujos focos de comunicação e de conteúdo irão beneficiar o correto 
desempenho das tarefas dos indivíduos, grupos ou organizações. 

II) Papel – âmbito do eixo cujos focos de comunicação e de conteúdo irão beneficiar as noções 
de papel desempenhado pelo indivíduo, grupo ou organização.  

O bom cruzamento das orientações inerentes às dimensões e às contribuições origina a atuação 
estratégica em Comunicação interna de modo programado e íntegro, já que estará a ser desenvolvida 
por via de uma boa estimulação de todos os eixos. Assim, a atuação estratégica em Comunicação 
Interna que passa pela ótima estimulação de todos os eixos é benéfica para as organizações, na 
medida em que acaba por manifestar, na prática, um conjunto de vocações da Comunicação Interna. 
À Comunicação Interna estão atribuídas quatro principais Vocações, que surgem relacionadas com 
os seus respetivos objetivos: 

(1) Vocação Pedagógica (fortemente associada aos eixos da compreensão e do confronto) – 
Pretende explicar a empresa, o meio que a rodeia, o seu ambiente. 
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(2) Vocação Federadora (fortemente associada aos eixos da circulação e da coesão) – Pretende 
dinamizar os valores do coletivo, engrandecer a missão, a visão e o sentimento de inclusão. 

(3) Vocação Mobilizadora (fortemente associada aos eixos da circulação, coesão e do confronto) – 
Pretende envolver, motivar e agregar os colaboradores. 

(4) Vocação Representativa (fortemente associada aos eixos da confronto e da coesão) – 
Pretende que cada um transmita uma mesma imagem para o exterior, sendo resultante de um 
processo de ajustamento entre colaborador e organização. (Henriet & Boneu,1990) 

 
Figura 1 – Os Eixos de Comunicação Interna 
(Baseado em Henriet & Boneu, 1990). 

 

Conforme observado na sistematização das informações apresentadas na figura 1, muito embora 
os Eixos da Comunicação Interna atuem de forma não mutuamente exclusiva, direcionam-se para 
dimensões e contribuições diferentes. Cada um destes eixos obedece a princípios próprios, e traz 
contributos em específico para as organizações, na medida em que permite ativar as vocações da 
Comunicação Interna e materializar os seus principais objetivos (Camara, et al, 2007). 

A questão da Comunicação Interna e dos seus contributos para processos de Mudança 
Organizacional é relevante. Num processo de Mudança Organizacional, há que acautelar diversas 
situações, nomeadamente, a informação aos colaboradores do que se irá passar a curto, médio ou a 
longo prazo. A Comunicação que existe na organização e que é colocada a circular em contextos de 
processo de mudança, é pois, fundamental. Quanto mais vantajosa for a Comunicação interpessoal 
(entre colegas, chefias, ou entre o chefe e o subordinado), grupal (dentro das secções, 
departamentos, grupos de projeto, etc.), intergrupal (entre departamentos, entre secções), e quanto 
mais envolver toda a Empresa, acompanhada de uma comunicação da Missão, Valores, Princípios 
Operativos, Padrões de Comportamento, mais facilmente a ação de pôr em comum resultante da 
partilha de significados se consolida, originando os quadros de referência que permitem aos sujeitos 
interpretar a sua ação e a dos outros na organização (Camara, et al, 2007). 

4. O CONTEÚDO DA MUDANÇA ORGANIZACIONAL 
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As organizações deparam-se cada vez mais com um ambiente mais inovador, mais ativo, com 
necessidade de Visões e Missões claramente focadas no sentido de obter resultados e 
competitividade. A atualidade caracteriza-se por uma forte abertura e exposição a desafios a nível de 
mercado, trazendo a urgência de atuação eficaz no sentido da procura da diferenciação positiva nas 
relações concorrenciais (Robbins, 2002). Por esta ordem de razões, as economias atuais, impõem às 
empresas um comportamento e uma atitude proactiva, dinâmica e flexível, utilizando a promoção da 
Mudança Organizacional enquanto forma de manter uma dinâmica ajustada às exigências (Beninger, 
2012). 

Neste quadro, parece ser relevante apresentar um conjunto de fatores que influenciam a Mudança 
Organizacional, que são abundantemente referenciados pela literatura da especialidade: (1) de 
carácter tecnológico – Inovações introduzidas nas tecnologias de produção e de informação; (2) de 
teor económico – ao nível dos equilíbrios e desequilíbrios de mercado e dos indicadores 
macroeconómicos; (3) de teor sociocultural – através de novos valores e atitudes face ao trabalho e 
ao que se considera ser o papel social das organizações na sociedade; (4) de teor político – através 
de níveis em que são tomadas as decisões que, direta ou indiretamente condicionam o exercício da 
atividade empresarial (Beninger, 2012). 

Estes fatores podem pressionar as organizações a reagir ou a atuar proactivamente, o que pode 
provocar disfunções numa relação equilibrada entre organizações e pressões internas e externas ao 
seu funcionamento. Quando surge uma disfunção entre aquilo que a organização fornece e o que o 
mercado está a exigir, esta pode entrar numa zona de risco, devendo reconsiderar a sua forma de 
atuar, e se necessário, mudar para sobreviver. A mudança pode pois ser definida como a alteração 
da estrutura e da forma de funcionamento de uma organização, com o intuito de a tornar mais 
competitiva e ajustada às realidades de mercado (Camara, et al., 2007). 

Dada a amplitude de fatores que são capazes de provocar tensão numa organização e 
consequentemente, pressão para a Mudança, parece ser relevante identificar os níveis de Mudança 
Organizacional onde é possível atuar: (a) individual – respeitante a intervenções aos membros da 
organização, isto é, intervenções diretas junto dos colaboradores (como por exemplo: satisfação); (b) 
departamental – relativo a intervenções nos setores que compõem a organização (como por exemplo: 
departamento específico); (c) organizacional – relativo à globalidade da organização holísticamente 
considerada; (d) populações de organizações – classes de organizações que partilham 
características (como por exemplo: organizações inovadoras). 

Esta amplitude de níveis da Mudança Organizacional, pode ser caracterizada e analisada de forma 
a se compreender as reais exigências trazidas pela pressão para a Mudança, e de modo também, a 
posicionar as ações em termos de prática e processos de Mudança. Assim, podemos analisar a 
Mudança Organizacional conforme a sua profundidade, e ainda, segundo o facto de ser provocada 
pelo interior ou exterior (Porras & Robertson, 1992):  

1ª ordem – alterações que não põem em causa as premissas fundamentais do funcionamento da 
organização. Trata-se de alterações de curto alcance.  

2ª ordem – alterações que colocam em causa o funcionamento da organização e são de alcance e 
profundidade grande.  

Planeada – estruturadamente desencadeada pelo interior da organização. Pressupõe estabilidade 
e previsibilidade nas condições em que a organização vai operar. 
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Não planeada – resulta das pressões para manter ou aumentar a competitividade, em função de 
alterações verificadas na envolvente.  

O quadro 1, sistematiza essas possibilidades, fornecendo uma moldura de entendimento sobre a 
questão. 

 

Quadro 1 - Tipos de Mudança Organizacional 
(Adaptado de Porras & Robertson, 1992) 

Planeada 

 

1ª Ordem                      2ª Ordem 

 

                    Não Planeada 

 
Incremental - assenta numa dinâmica regular da Organização; no empenho da melhoria contínua 

da Organização. Na maioria das vezes este tipo de mudança ocorre a nível individual e 
departamental. 

Transformacional – Assenta em mudanças que exigem alterações mais profundas no 
funcionamento da Organização; modificações nos processos de gestão. O nível de análise é 
tipicamente individual, departamental e organizacional. 

Evolucionária – O desenvolvimento da Empresa implica a execução de mudanças impostas pelo 
exterior; necessidade de reconsiderar alguns processos de gestão para equivaler a necessidades; ter 
atenção às solicitações dos clientes, respondendo mais competitivamente.  

Revolucionária – Modificação perspicaz e estratégica dos seus princípios atuantes; eclosão de 
mudanças gerais e profundas ao nível da estrutura e da estratégia; obrigação de sobrevivência e 
relação com o exterior (Cunha, M.P.; Rego, A.; Cunha, C.R., e Cardoso, C.C.,2007). 

Complementarmente é importante destacar que, face às intensas pressões e em constante 
mutação que motivam as organizações a mudar, os tipos de Mudança não se excluem mutuamente. 
Assim, torna-se útil perspetivar a mudança de acordo com géneros, na medida em que são mais 
intactas as propriedades de mutabilidade dos diferentes tipos de mudança. Assim, as Mudanças 
Organizacionais podem assumir estilos distintos consoante o grau em que são mais ou menos 
planeadas, mais ou menos antecipatórias, mais ou menos proactivas. Identificam-se quatro géneros 
de mudança, (Cunha, et al, 2007), que estão ligados entre si: 

(1) A Mudança Organizacional Planeada - está relacionada com a introdução de diferenças numa 
ou mais componentes da configuração organizacional, sejam elas as mais dinâmicas, como é o caso 
da estratégia, a estrutura e os sistemas, sendo mais ligeiras, como é o caso das pessoas, dos 
processos ou do objetivo.  

(2) A Mudança Estratégica - visa uma alteração do posicionamento da organização face à 
envolvente. Pode também entender-se por mudança estratégica a que atinge a organização como um 
todo, ou que tem implicações profundas. 

INCREMENTAL	   TRANSFORMACIONAL	  

EVOLUCIONÁRIA	   REVOLUCIONÁRIA	  
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(3) A Mudança Emergente - caracteriza-se pelo facto de surgir em resposta a problemas concretos 
não antecipáveis. Consiste na realização de acomodações, adaptações e alterações que podem 
conduzir a uma mudança profunda mas não intencional (Weick, 2000). A mudança emergente tem 
lugar quando os atores organizacionais ajustam rotinas, quando lidam com contingências, quando 
resolvem problemas ou aproveitam oportunidades (Cunha, et al, 2007). 

(4) A Mudança Organizacional Improvisada - representa uma forma particular de mudança 
emergente, embora se distinga desta pelo facto de resultar de decisões tomadas em tempo real, isto 
é não planeadas, e não vindas de decisões proactivas ou refletidas. A Improvisação envolve: ação 
deliberada e deslocada. Não se deve confundir improvisação, com irreflexão ou irracionalidade. Pelo 
contrário, em envolventes turbulentas, improvisar significa ter capacidade de moldar a organização ao 
seu meio envolvente em tempo real (Cunha, et al, 2007). 

A figura 2 apresenta graficamente, a representação dos géneros de mudança acima mencionados, 
bem como os tipos de mudança que as mesmas agregam: 

 

Figura 2 - Géneros de Mudança, Sobrepondo Tipos de Mudança 

 
 

 Quando se perspetivam todas as possibilidades de caracterização e de compreensão da 
Mudança nas Organizações, é importante reter que os mesmos acabam por ter imensa utilidade ao 
nível da prática e da ação. Assim, existem diversas propostas para a gestão de processos de 
mudança, no seguimento das diferentes exigências e considerações que merecem diferentes tipos ou 
géneros de mudança (Cunha, et al, 2007). 

 Talvez o modelo mais conhecido de apoio aos processos de Mudança Organizacional, seja o 
modelo de Kurt Lewin (1947). De acordo com este modelo, a Mudança foi instruída como um 
processo com três etapas, ordenadas por Descongelamento (estando relacionado com o facto de 
existirem alterações do estado de equilíbrio, também considerado status quo, onde velhas ideias e 
práticas eram enfraquecidas, abandonadas e desaprendidas), Mudança (relacionada com o 
desenvolvimento de novas respostas, novas ideias e práticas executadas e aprendidas), e finalmente 
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DESCONGELAMENTO	  

MUDANÇA	  

RECONGELAMENTO	  

o Recongelamento (tido em conta como o estabilizador da mudança, onde novas ideias e práticas são 
associadas definitivamente ao comportamento).  

Segundo Lewin (1947), para se alcançar sucesso numa mudança, era necessário analisar quais 
os elementos que são fundamentais para a sua implementação e tentar desenvolver esforços no 
sentido de aumentar os elementos favoráveis e reduzir os não favoráveis. Em cada uma das etapas 
há mecanismos ou processos que se reforçam. 

Figura 3 – Adaptado de Modelo de Kurt Lewin (1947) 
 

  

  1 Desconfirmação  

 2  2 Culpa e Ansiedade 

                     3 Segurança Psicológica 

 

              

  1 Identificação    

  2 Investigação da Envolvente 

  

  1 Recongelamento pessoal 

   2 Recongelamento relacional 

 

 

Na etapa do Descongelamento, encontram-se alocados três Mecanismos:  

Desconfirmação – Na qual se denota a insatisfação das pessoas com a situação atual, perante um 
cenário de mudança, os esquemas de ação na organização deixam de ter significado. 

Culpa e Ansiedade – Onde os insucessos com a situação atual suscitam sentimentos de culpa, o 
fosso entre a situação ideal e a presente é considerável, suscitando ansiedade. 

Segurança Psicológica – o acreditar que se é capaz de mudar, através de novas ideias e novas 
práticas no sentido de serem desenvolvidas e aprendidas. 

Na etapa da Mudança, encontram-se alocados dois Processos: 

Identificação – Novos modelos de papel, com novas funções e novas exigências; 

Investigação da envolvente – Procurar informação nova e aprender novos conceitos relevantes. 
Redefinir e modificar a situação vigente. 

Na etapa do Recongelamento, encontram-se alocados dois Processos:   

Recongelamento Pessoal: Verificação quanto aos novos comportamentos e atitudes, relativamente 
ao seu autoconceito, da mudança. 
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Recongelamento Relacional: novos padrões comportamentais e atitudinais, resultantes da 
mudança. 

O modelo de Lewin permite guiar os gestores no sentido de um conjunto de fatores a ter em linha 
de consideração quando se planeia a atuação em mudança. Um processo de Mudança 
Organizacional requer um Planeamento, no sentido de precaver situações inesperadas. Quando se 
fala em Planeamento, implica considerá-lo como sendo um ato de inteligência, um modo de pensar 
sobre determinada situação ou realidade, isto é, como um processo racional/lógico, que pressupõe 
estudos, diagnósticos, tomadas de decisão, estabelecimento de objetivos, estratégias, alocação de 
recursos, entre outros. Evidentemente que, consoante as diferentes pressões que uma organização 
diagnostica e que molda a sua ação, há planeamentos de mudança que irão envolver recursos mais 
ou menos diversificados e mais ou menos abundantemente. Assim, segundo Kunch (2003), podemos 
falar em três grandes tipos de planeamento em mudança organizacional:  

(1) Planeamento Estratégico: O seu lugar ocorre no topo da pirâmide organizacional. Responsável 
pelas grandes decisões estratégicas que envolvem as organizações como um todo. Tem por objetivo 
encontrar a melhor forma de promover ações estratégicas das organizações, tendo por base 
questões sociais e competitivas, no sentido em que a tomada de decisões no presente proporcione os 
resultados mais eficazes. 

(2) Planeamento Tático: Atua numa dimensão mais limitada e no curto prazo. Restringe-se a 
certos setores, ou a áreas estabelecidas das organizações. É mais específico e pontual, procurando 
dar respostas às questões mais recentes, por meio de ações administrativas e técnicas eficientes. 
Serve de meio, ou instrumento para implementação do Plano Estratégico, mediante a correta 
utilização dos recursos disponíveis na obtenção dos objetivos propostos e previamente fixados. 

(3) Planeamento Operacional: Responsável pela instrumentalização e formalização, por meio de 
documentos escritos de todo o processo de planeamento, bem como das metodologias adotadas. 
Controlador de toda a execução de projetos,  permitindo visualizar as ações futuras num contexto 
operacional em termos de hierarquia praticável. 

Uma vez considerados estes conteúdos, quer sobre Comunicação Interna, quer sobre Mudança 
Organizacional, tomou-se por pertinente observar e questionar os contributos da Comunicação 
Interna junto de processos de Mudança Organizacionais. Procurar-se-á então, situar esses 
contributos no sentido do tipo de mudança em causa, bem como a sua profundidade, e utilidade da 
Comunicação Interna no processo de Mudança considerado (Kunch, 2003). 

5. ESTUDO DE CASO: RELAÇÃO ENTRE COMUNICAÇÃO INTERNA E MUDANÇA 
ORGANIZACIONAL 

5.1. Método e Procedimento 

Uma vez considerado o principal problema de investigação que move o presente estudo, optou-se 
por uma metodologia qualitativa, assente no instrumento de entrevista. De modo a conduzir 
eficazmente a recolha de dados, seguiu-se um guião de entrevista preparado com conteúdos 
relacionados com a Comunicação Interna e Mudança Organizacional, e aplicado a um responsável 
por processos de mudança numa organização do sector da saúde da Zona Centro de Portugal. 
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A entrevista foi realizada durante o mês de Maio de 2013, tendo por objetivo o de obter 
informações sobre como foi planeada a mudança, tipo de precauções tomadas, de aspetos 
considerados, e o papel da Comunicação Interna enquanto facilitador do processo de Mudança.  

5.2. Análise e Resultados 

No que diz respeito à origem da Mudança Organizacional, a conclusão que se chega é a de que 
foi causada externamente, nomeadamente ao nível de alterações de legislação. Assim, em termos de 
nível de Mudança, foi ao nível das Populações. No que diz respeito à profundidade da Mudança, a 
mesma assume características de uma Mudança de 2ª ordem, dado o grau de profundidade que 
assumiu, nomeadamente, conduzindo a alterações de estrutura organizacional.  

Perante o tipo de alterações em causa, constatou-se o que parece ser uma limitação ao nível da 
Comunicação Interna, já que parece não ter sido dada atenção suficiente a este aspeto. Este 
conteúdo parece bem patente na expressão: “os colaboradores iam sabendo à medida que saíam 
indicações por parte da chefia…a divulgação de informação era generalista, e…pouco mais”.  

Um elemento também considerado prende-se com o facto de ter havido espaço para 
procedimentos de acompanhamento e de inclusão dos colaboradores, muito embora, por razões de 
realidades organizacionais com exigências funcionais de diversa ordem, os mesmos procedimentos 
poderão ter sido diferenciados. Uma realidade observada prende-se com o reconhecimento da 
relevância da Comunicação Interna para acompanhamento deste tipo de exigências: “há muitas 
tarefas e poucos executantes, sendo a Comunicação Interna uma das vertentes que necessitaria de 
mais profissionais, para integrar os colaboradores recém-chegados, explicando todo este processo, 
de uma forma simples e percetível...havendo um papel importante para as plataformas de 
informação, como a intranet”.  

A diversidade de processos e de alcance dos mesmos ao nível de exigências deve-se ao facto da 
mudança em causa ser bastante profunda, e com esforços bem patentes da organização em controlar 
o processo de mudança em causa, de modo planeado: “foram efetuadas diligências no sentido de se 
tratar de uma Mudança Planeada, no entanto, dada a dimensão da Instituição e a profundidade da 
mudança, houve dificuldades em estruturar esta mudança”. Adicionalmente, um facto que merece 
destaque prende-se com a importância dada à Comunicação interna, parecendo haver uma clara 
compreensão da importância da atuação na área, por permitir colmatar ausências de práticas que 
advém da Gestão de Recursos Humanos, e com consequências muito benéficas para processos de 
mudança desta natureza, patente nas expressões: faz-se Comunicação Interna através dos portais, 
da Mailing-list, do Boletim de Direção, e da divulgação de informação”. Muito embora a utilização dos 
recursos da Comunicação Interna seja menos orientado para um circuito bi-direccional (bottom-up) a 
complementaridade de atuação com o Departamento de Gestão de Recursos Humanos parece ser 
muito clara: “a Comunicação Interna rege-se de cima para baixo”…. “A Comunicação Interna é 
importantíssima. Só assim se eleva o conhecimento de uma forma que seja percetível e que seja 
passível de esclarecimentos, todas as alterações procedimentais devem ser precedidas de boa 
Comunicação Interna”. 

 Uma das áreas que parece igualmente relevante a realçar remete para a importância da 
Comunicação Interna para efeitos de controlo de resistência à Mudança. Uma das máximas que 
regem o desenvolvimento de processos de mudança prende-se com o facto da resistência à mudança 
ser proporcional ao alcance da mudança. Pelo facto deste processo de Mudança ser profundo, 
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parece ter trazido consequências adversas a este nível, bem patente nas afirmações de que se 
sentiram: “muitos obstáculos… falando na instituição em si”. Assim, facilmente se compreende o 
esforço em utilizar a Comunicação Interna com o intuito de controlar os efeitos nefastos da recusa em 
mudar. Práticas como “envolver os colaboradores nas decisões tomadas, vertente de retorno, 
auscultando as pessoas relativamente ao sentimento das mesmas em evitar deturpações do que se 
passa. Dar transparência e veracidade perante aquilo que lhe é transmitido”, são assim vistas como 
naturais e advindas da compreensão da relevância da Comunicação Interna neste ponto particular de 
gestão de processos de Mudança Organizacional. 

6. CONCLUSÕES 

O presente trabalho teve como objetivo essencial o de produzir uma reflexão sobre a importância 
da Comunicação Interna junto de processos de Mudança Organizacional. De forma a atender este 
propósito, tomou-se como relevante observar na prática, por via de um estudo de caso, a natureza da 
articulação no quadro dos benefícios, limitações e características dos contributos da Comunicação 
Interna junto da Mudança Organizacional. 

O processo de mudança auscultado neste trabalho foi prolongado ao longo do tempo e 
aparentemente desgastante para os públicos internos. As informações analisadas ao longo do 
trabalho permitem concluir que esta se tratou de uma Mudança Planeada de 2ª Ordem, isto porque 
obedeceu a alterações que colocaram em causa o funcionamento da Organização tendo um alcance 
e uma profundidade grande. Permitem também concluir que se tratou de um processo 
Transformacional, onde sobressaíram problemas, sobretudo de Resistência e de confrontação com 
uma diversidade de meios para um mesmo objetivo. 

O Processo de Mudança auscultado permite ser observado de acordo com o Modelo de Kurt 
Lewin. Neste modelo a Mudança foi instruída como um processo de três etapas, ordenadas por (1) 
Descongelamento: relacionado com o facto de existirem alterações do estado de equilíbrio, onde 
velhas ideias e práticas, foram perdendo valor, abandonadas e desaprendidas; (2) Mudança: 
relacionada com o desenvolvimento de novas respostas, novas ideias e práticas executadas e 
aprendidas; e finalmente o (3) Recongelamento: tido em conta como o estabilizador da mudança, 
onde novas ideias e práticas são associadas definitivamente ao comportamento. A pressão vinda do 
exterior, no sentido de aumentar a competitividade, desencadeou este tipo de mudança, o que 
motivou uma grande transformação na Organização, devido à conjuntura económica e às orientações 
políticas em concomitância.  

Esta Mudança Estratégica teve em vista uma alteração no posicionamento da organização, tanto 
interna, como externa. Quanto à Comunicação Interna, conclui-se que caso a organização tivesse 
mais profissionais especializados na área, uma estrutura devidamente equilibrada, um forte 
investimento na elaboração de um plano de Comunicação Interna, redigido atempadamente e 
antecipando-se aos problemas inerentes a uma mudança profunda, simplificaria este processo. Seria 
um elemento relevante para simplificação de regras, normas e orientações, e faria mais facilmente a 
‘ponte’ entre o Conselho de Administração da Empresa/Instituição, e os seus colaboradores.  

Assim, parece ser relevante sistematizar a associação entre Comunicação Interna e Mudança 
Organizacional, de acordo com os seguintes critérios: (1) natureza da articulação; (2) benefícios da 
articulação; (3) limitações da articulação; (4) características globais da articulação. 
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No que concerne à natureza da articulação entre Comunicação Interna e Mudança Organizacional, 
há que ter em conta que num processo de mudança, implica haver um planeamento estratégico, que 
antecipe a própria Mudança. Caso isto não se verifique, ocorremos numa situação de mudança 
improvisada, a qual originará dificuldades acrescidas ou pressões no sentido de manter ou aumentar 
a competitividade da organização em função de alterações verificadas na sua envolvente. Havendo 
falhas de comunicação, isto é, não havendo uma comunicação interna sustentada, fica desde logo 
comprometido o Processo de Mudança.  

A Comunicação Interna tem um papel fundamental ao nível da divulgação de orientações ao seu 
público interno. A prioridade deste tipo de comunicação são as pessoas e a sua valorização como 
indivíduos e cidadãos. A importância da Comunicação Interna pode ser analisada do lado dos 
colaboradores e do lado das organizações, no sentido de atenuar algum foco de resistência à 
mudança. Na organização auscultada neste trabalho parece aconselhável haver um discurso 
proactivo e esclarecedor, no sentido de colmatar algumas reações menos positivas. 

Em qualquer processo de Mudança Organizacional, é aconselhável um Planeamento abrangente, 
no sentido de precaver situações inesperadas. Quando se fala em Planeamento, implica considerá-lo 
como sendo um ato de inteligência, um modo de pensar sobre determinada situação ou realidade, isto 
é, como um processo racional/lógico, que pressupõe estudos, diagnósticos, tomadas de decisão, 
estabelecimento de objetivos, estratégias, alocação de recursos, entre outros. Quando a Mudança 
não é planeada, ocorre-se num processo, moroso, que pode provocar resistência à própria mudança, 
limitando e atrasando todo o processo.  

Em Processos de Mudança Organizacional, é sempre importante realçar a importância dos ativos 
humanos, ou seja, os colaboradores da organização. Como tal, a Comunicação Interna tem um papel 
fundamental numa atuação presente e próxima dos seus públicos internos. Não substituindo a Gestão 
de Recursos Humanos (pois são áreas distintas que se complementam), a Comunicação Interna é 
deveras importante, pois só assim se eleva o conhecimento de uma forma percetível e passível de 
esclarecimento aos colaboradores. Assim, parece efetivamente importante realçar os benefícios da 
atuação conjugada e concertada de profissionais nas organizações que, embora portadores de perfis 
e propósitos profissionais distintos, acabam por contribuir para a maximização de benefícios junto dos 
colaboradores.  

No quadro de processos de Mudança Organizacional, a articulação entre Comunicação Interna e 
Gestão de Recursos Humanos, parece ser especialmente interessante e útil, nomeadamente no que 
concerne aos aspetos da gestão e controlo da resistência à mudança. Concretamente, através da 
atuação concertada de profissionais de Recursos Humanos e de Comunicação Interna pode-se 
minimizar a resistência dos colaboradores em mudar formas de atuação já cristalizadas, ao 
favorecerem-se bons mecanismos de envolvimento e de comunicação ao serviço dos colaboradores. 
Estas práticas serão naturalmente engrandecidas se consideradas numa linha de atuação estratégica 
e planeada que anteveja a atuação concertada destas áreas, que não sendo antagónicas, são 
complementares na maximização de performance organização dependente dos colaboradores. 
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RESUMO 

O presente artigo tem como objetivo apresentar algumas considerações sobre o projeto de leitura 
Espelhos, Ecos e Narcisos: Psicanálise e Transversalidade no Ensino Fundamental, sugerido no Eixo 
Temático “A literatura e outras manifestações culturais”, do CBC-LP (2008), desenvolvido com uma 
turma de 9º ano do Ensino Fundamental, de uma escola pública de Minas Gerais. Tendo como ponto 
de partida o mito de “Eco e Narciso”, foram realizadas atividades com textos de diferentes géneros 
alusivos ao tema que permitissem aos alunos reconhecer a simbologia dos signos espelho, eco e 
narciso, relacionando-os com o narcisismo e o culto da imagem, evidentes na sociedade 
contemporânea. Na análise da aplicação desse projeto, tecemos algumas considerações sobre o 
ensino de Língua e da Literatura à luz da  Psicanálise e  da Análise do Discurso  no Ensino 
Fundamental e as contribuições desse enfoque para a formação de um leitor crítico.  

PALAVRAS-CHAVE: literatura, transversalidade, mito e psicanálise.  

ABSTRACT 

This paper aims to present some considerations about the reading project Mirrors, Echoes and 
Daffodils: Psychoanalysis and Transversality in Elementary Education, suggested in the Main Topic 
"literature and other cultural expressions", CBC-LP (2008, developed with a class of 9th grade of 
elementary school, a public school in Minas Gerais. Taking as starting point the myth of "Echo and 
Narcissus", activities were carried out with texts of different genres depicting the theme, through which 
students should recognize the symbolism of the signs mirror, echo and narcissus, relating them to 
narcissism and the cult image, evident in contemporary society. Analyzing the implementation of this 
project brings forth some considerations on the teaching of language and literature from the 
perspective of the pervasive nature of light of Psychoanalysis and Discourse Analysis in Elementary 
Education and the contributions of this approach to the formation of a critical reader. 

Key-words:  literature, transversality, myth and psychoanalysis. 

 

Introdução 

Os	  mitos	  despertam	  no	  homem	  pensamentos	  que	  lhe	  são	  desconhecidos	  

(Claude	  Lévi-‐Strauss)	  

No intuito de superar os modelos tradicionais de trabalho sobre leitura e escrita, novas diretrizes 
teórico-metodológicas vêm sendo adotadas para o ensino de Língua Portuguesa a partir dos anos 80. 
São concepções fundamentadas nos estudos que orientam as atuais tendências de trabalho com o 
texto na sala de aula, provenientes das pesquisas no campo da Linguística Textual, do Interacionismo 
Sociodiscursivo e da Análise do Discurso. De acordo com essas orientações, recomenda-se no 
Conteúdo Básico Comum de Língua Portuguesa (CBC-LP, 2008) a ênfase na leitura, compreensão e 
produção de textos por meio de atividades que permitam observar a língua em funcionamento nos 
discursos materializados pelos textos (CBC-LP, 2008, p.14). Outro aspecto de grande importância 
para o desenvolvimento dessas competências é a abordagem interdisciplinar, impulsionada pela 
incorporação nos Currículos Escolares dos Temas Transversais. De acordo com Barbosa (2007), “A 
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interdisciplinaridade e a transversalidade se completam, na realidade escolar, com o “olhar” sobre o 
conhecimento, como algo ativo, inacabado, passível de transformação e de ser vinculado às questões 
sociais” (Barbosa, 2007, p.2).	   

Para um trabalho nessa linha, que favoreça a contextualização sociocultural e articule os estudos 
da linguagem com outras áreas do conhecimento, recomenda-se o estudo das manifestações 
literárias, bem como dos mitos e símbolos que circulam na sociedade, transmitidos através de várias 
gerações. Um mito é uma narrativa sobre a origem de algo. Na antiga Grécia, essa narrativa, 
considerada uma revelação divina, era proferida em público por um poeta-rapsodo, espécie de artista 
popular que ia de cidade em cidade recitando obras poéticas, como o poeta Homero. 

A interpretação dos mitos ajuda a compreender os estágios da vida humana, as relações afetivas, 
os valores e costumes característicos de uma determinada sociedade. De acordo com as orientações 
do CBC-LP (2008, p.31), os mitos e os símbolos são “matrizes de construção de culturas e 
subjetividades”, a partir das quais se adotam hábitos e comportamentos individuais e coletivos. Como 
exemplo, no tópico A magia do espelho (CBC-LP, 2008, p.65), que deu origem ao projeto que ora 
apresentamos, trabalha-se com o mito de Eco e Narciso e a simbologia do espelho para a 
compreensão do conceito de Narcisismo.  O termo é utilizado na psicanálise e define a tendência do 
indivíduo de alimentar uma paixão por si mesmo. Conforme parâmetros psicológicos e psiquiátricos, 
isso acontece com todos até certo ponto, a partir do qual deixa de ser saudável e se torna uma 
tendência doentia para sentir prazer na contemplação da própria imagem.   

O conceito foi construído a partir da narrativa mitológica, segundo a qual o jovem e belo Narciso 
desprezou o amor da ninfa Eco e apaixonou-se por sua própria imagem espelhada na superfície de 
um lago; como castigo, transformou-se numa flor. Com base no que o mito simboliza, alguns teóricos 
enfatizam que vivemos no interior de uma cultura do narcisismo, voltada para a imagem e para o 
individualismo, na qual há um incentivo exagerado ao consumismo e à celebração da aparência 
física. Sobre esse traço da cultura contemporânea, os sujeitos “sentem-se ou comportam-se como se 
estivessem irremediavelmente impossibilitados de desligarem-se de um mundo de imagens artificiais, 
modelado segundo interesses ditados pela sociedade de consumo” (Freire Costa 1994, p.136). 

A abordagem do tema no CBC-LP (2008) demonstra, além de tudo, uma ressignificação do ensino 
de Literatura, agora inserido no projeto de formação da competência leitora. Propõe-se analisar como 
a obra literária dialoga com temas sociais, tendo em vista o contexto de produção, circulação e 
recepção. Como exemplo dessa relação, buscamos nesse projeto uma abordagem transversal com o 
tema Trabalho e Consumo, associando o Narcisismo ao Consumismo, traços cada vez mais 
evidentes na sociedade contemporânea. Consumismo é o ato de comprar produtos e/ou serviços sem 
necessidade e consciência. É compulsivo, descontrolado e se deixa influenciar pelo marketing das 
empresas que comercializam tais produtos e serviços. É também uma característica do capitalismo e 
da sociedade moderna rotulada como sociedade de consumo.   

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, 1998) propõem tópicos para abordar tais questões 
dentro do tema transversal Trabalho e Consumo como, por exemplo, o tópico Consumo, Meios de 
Comunicação de Massas, Publicidade e Vendas, cujo objetivo é analisar a influência da publicidade 
na vida das pessoas, por meio da difusão de estilos de vida, padrões de beleza e comportamento que 
traduzem valores e expectativas, bem como compreender o desejo de consumo e a real necessidade 
de adquirir produtos. 
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Assim, a aplicação do projeto que ora apresentamos teve como principal objetivo entrelaçar o 
ensino de Língua, Literatura e Transversalidade no Ensino Fundamental, de modo a contribuir para a 
formação de um leitor crítico. 

Psicanálise, mito e a linguagem inconsciente 

O nascimento da psicanálise na civilização judaico-cristã ocidental pode ser certificado pela 
publicação da obra A interpretação dos sonhos (1900). Nela, Freud (1856-1939) delimitou como o 
objeto deste novo campo de interpretação do comportamento humano o inconsciente. Sem dúvida, a 
descoberta do inconsciente contribuiu para ressignificar a noção de sujeito na medida em que ela nos 
informou que todos os processos humanos vividos, individualmente ou coletivamente, são, também, 
guiados por forças do suceder psíquico que não estão, claramente, informadas à consciência.  

Conforme Gonçalves (1992), o inconsciente freudiano se estrutura a partir de três protofantasias, 
cujas dinâmicas estão contidas e descritas na narrativa edipiana. Sendo assim, temos a protofantasia 
da cena primária, da sedução e da castração. Será durante o percurso de vivência dessas 
protofantasias que iremos, simultaneamente, excluindo e reprimindo as fantasias e desejos infantis e 
criando as fantasias, desejos e fantasmas inconscientes. Sendo particular a história concreta de cada 
sujeito, esse processo se realiza em condições particulares que subjetivam as fantasias, desejos e 
fantasmas inconscientes. Já para Lacan, o inconsciente se estrutura no sujeito, a partir da linguagem, 
da comunicação. Trata-se de um processo intersubjetivo, enraizado na linguagem, na comunicação 
do e com o(s) inconsciente(s) do(s) Outro(s). Por meio deste processo, o inconsciente se instala no 
sujeito, numa linguagem subjetiva própria. 

Seja como for, tanto na perspectiva freudiana quanto lacaniana, as forças, que se manifestam 
através dos atos falhados, do chiste, dos gestos voluntários e involuntários, dos sonhos, etc, atestam 
que, durante nossa aventura existencial, muitos conteúdos mentais, como pensamentos, desejos, 
sentimentos, emoções, excluídos e reprimidos da consciência, continuam a agir, ativamente, em 
nossas estruturas psíquicas carregados de simbolismos e significados.  

Em suas análises, Freud havia se dado conta de que os simbolismos e significados das forças 
inconscientes se manifestam, numa linguagem social, através da cultura, pois salientou que o 
psiquismo não se restringe ao indivíduo, e que a vida humana é tecida entre o coletivo e o individual 
(Pastore, 2012, p. 23). Contudo, foi pelos estudos de Jacques Lacan (1901-81) que fomos informados 
de que “o inconsciente é social”.  

Os estudos lacanianos sobre a linguagem do inconsciente nos revelaram, ainda, que, sendo o 
inconsciente o depositário de nossas fantasias reprimidas, inconscientemente, somos, na verdade, 
“sujeitos do desejo”. Por essa razão, onde há sujeito há desejo, mundanamente objetivado por ações 
e discursos (Freire Costa, 1991).  

Portanto, é na objetivação mundana dos desejos inconscientes, por meio das representações 
populares, folclóricas, literárias, artísticas, musicais, lúdicas, jogos, lendas, mitos etc, que ele - o 
inconsciente - se fará presente, ainda que de forma mascarada. O inconsciente poderá, ainda, ser 
(re)conhecido através da paixão ou aversão libidinal do sujeito em relação ao objeto mundano, no 
qual ele se manifesta. Talvez, por isso, conforme nos lembrou Pastore (2012), a psicanálise, desde o 
seu advento, venha se nutrindo, sobretudo, dos conteúdos mitológicos para, também, alicerçar suas 
teorizações acerca do inconsciente.  
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Os mitos possuem várias utilidades na psicanálise. Conforme Fontanari (2008), eles podem ser 
utilizados para demonstrar a existência de desejos, pulsões, devaneios, fantasias e medos 
inconscientes ou, ainda, podem ser tomados como operadores e marcadores de lugares sociais e 
institucionais, como expressão de uma produção sociocultural, simultaneamente, intersubjetiva, 
transubjetiva e subjetivadora. Dessa maneira, os mitos contaminam, causam sensações, induzem 
comportamentos, determinam e normatizam rituais, ritualizam a vida (Fontanari, 2008, p. 69). Eles  
servem, como os sonhos, os chistes, os atos falhados para a realização de desejos e fantasias do 
inconsciente, bem como para o exorcismo de seus fantasmas. O mesmo autor ressaltou em seu 
trabalho que, em Moisés e o Monoteísmo (1938), Freud destacou, na vida do indivíduo, a importância 
do mito na transmissão da linguagem, da herança atávica, da tradição operante e de traços 
mnemónicos do passado que podem ser reconhecidos nas objetivações mundanas do inconsciente.  

Pastore (2012), assinalou como Freud utilizou a narrativa edipiana para nos ensinar que o 
indivíduo é sempre responsável por seus atos, sejam eles resultados de forças conscientes ou 
inconscientes. Destacou, também, como o mito, ao apresentar a recorrência de questões conflitantes 
na humanidade, expressa os conflitos psíquicos estruturais entre o consciente e o inconsciente, vida 
e morte, belo e feio, por exemplo. Assim, para este autor, o mito pode ser visto como um saber que 
nos atravessa sem que saibamos, assim como o inconsciente é um saber, mas que não se sabe que 
se sabe (Pastore, 2012, p. 23). 

Segundo Gonçalves (1992), o mito é importante porque contém as três instâncias fundadoras do 
saber psicanalítico numa perspectiva lacaniana: o imaginário, o simbólico e o real. Nesse caso, o 
imaginário é o sentido individual, subjetivo que cada qual atribui aos processos sociais, globais e 
coletivos; o simbólico, a história social e coletiva, pré-existente ao indivíduo; e o real, a existência do 
Outro. Com isso, o mito se torna o depositário, o lugar discursivo no qual nosso imaginário e 
simbólico ganham existência real. Assim, o mito pode ser considerado como sendo aquilo de que o 
sujeito gostaria de falar francamente, mas não pode, porque seus fantasmas, fantasias e desejos 
seriam revelados diante de todos os Outros. Da mesma forma que o mito representa o patrimônio 
fantasmático (fantasias/desejos e fantasmas) de uma cultura, representa também o património 
fantasmático do indivíduo.  

Outro aspecto importante da relação entre o mito e a psicanálise está no fato dele sempre se 
associar a estórias fabulosas, narrativas extraordinárias, fantásticas, absurdas, incoerentes e 
contraditórias, praticamente, impossíveis de terem algum lugar na vida real. Ora, já aprendemos com 
a psicanálise que o inconsciente é, exatamente, o lugar do absurdo, da incoerência, do extraordinário 
e da contradição.  

Diante destas questões, parece plausível afirmar que, do ponto de vista psicanalítico, o texto, a 
narrativa mitológica, se inscreve na esfera das problemáticas do sujeito, revelando elementos 
importantes de sua estrutura e dinâmica psíquica, favorecendo a produção de “verdades 
psicanalíticas” acerca do comportamento humano. No entanto, convém que os conteúdos simbólicos 
e os significados dos mitos não sejam encapsulados no tempo e no espaço, vistos como conteúdos 
únicos, fixos. Ao contrário, como as sociedades são dinâmicas, a leitura psicanalítica dos mitos 
deverá ser também dinâmica, passível de construção, reconstrução, atualização e ressignificação.  

Para Freud, na Interpretação dos Sonhos (1900), a obra Édipo Rei pode ser usada para 
demonstrar como o mito pode revelar as moções pulsionais estruturantes do humano, ou seja, nossas 
pulsões/desejos sexuais e agressivos, pois 
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[...]	  é	  destino	  de	  todos	  nós,	  talvez,	  dirigir	  nosso	  primeiro	  impulso	  sexual	  para	  nossa	  
mãe,	  e	  nosso	  primeiro	  ódio	  e	  primeiro	  desejo	  assassino,	  para	  nosso	  pai.	  Nossos	  sonhos	  
nos	  convencem	  de	  que	  é	  isso	  o	  que	  se	  verifica.	  O	  Rei	  Édipo,	  que	  assassinou	  Laio,	  seu	  
pai,	  e	  se	  casou	  com	  Jocasta,	  sua	  mãe,	  simplesmente	  nos	  mostra	  a	  realização	  de	  nossos	  
próprios	  desejos	  infantis	  [...]	  (Freud	  ,	  1975,	  p.	  278-‐279).	  	  

Outro mito, amplamente, utilizado para demonstrar nossas moções pulsionais dualistas é a 
narrativa de Narciso e Eco. Freud, em Uma Dificuldade no Caminho da Psicanálise (1917), descreveu 
a trágica trajetória do jovem Narciso e da ninfa Eco para ilustrar como, inicialmente, em nosso 
desenvolvimento sexual e psíquico, dirigimos nossas energias libidinais para nós mesmos, para 
nosso ego, num processo que chamamos em psicanálise de narcisismo. O mito foi, também, utilizado 
para demonstrar, como, no decurso do desenvolvimento de uma personalidade sexual e psíquica 
sadia, a libido, vinculada de início a nós mesmos, vai se desprendendo para o amor a, ou amor 
objetal: 

[...]	  no	  início	  do	  desenvolvimento	  do	  indivíduo,	  toda	  a	  libido	  (todas	  as	  tendências	  
eróticas,	  toda	  a	  sua	  capacidade	  de	  amar)	  está	  vinculada	  a	  si	  mesma	  –	  ou,	  como	  
dizemos,	  catexiza	  o	  seu	  próprio	  ego.	  É	  somente	  mais	  tarde	  que,	  ligando-‐se	  à	  satisfação	  
das	  principais	  necessidades	  vitais,	  a	  libido	  flui	  do	  ego	  para	  os	  objetos	  externos.	  [...]	  
Para	  a	  libido,	  é	  possível	  desvincular-‐se	  desses	  objetos	  e	  regressar	  outra	  vez	  ao	  ego.	  A	  
condição	  em	  que	  o	  ego	  retém	  a	  libido	  é	  por	  nós	  denominada	  ‘narcisismo’,	  em	  
referência	  à	  lenda	  grega	  do	  jovem	  Narciso,	  que	  se	  apaixonou	  pelo	  seu	  próprio	  reflexo.	  
Assim,	  na	  nossa	  concepção,	  o	  indivíduo	  progride	  do	  narcisismo	  para	  o	  amor	  objetal]	  
Para	  a	  completa	  sanidade,	  é	  essencial	  que	  a	  libido	  não	  perca	  essa	  modalidade	  plena	  
[...]	  (Freud	  ,	  1975,	  p.	  173).	  	  

Em nossa sociedade contemporânea, excessivamente consumista, materialista e com distorcidos 
sensos de valores estéticos, a questão do narcisismo tem se manifestado de diferentes maneiras. 
Segundo o psicanalista Jurandir Freire Costa (1994), sua experiência clínica o levou a considerar que 
vivemos na “cultura da violência narcísica”. Este tipo de narcisismo violento tem afetado, 
significativamente, as formações psíquicas e, consequentemente, comportamentais dos indivíduos, 
especialmente, dos adolescentes e jovens. Ele tem resultado num tipo de violência praticado conta si 
mesmo, contra o próprio corpo.  

De acordo com Freire Costa (1994), podemos perceber em nossos corpos os sintomas de nossos 
sofrimentos mentais, psíquicos, relacionados com as nossas vivências culturais. Atualmente, muitos 
indivíduos sofrem do desejo de existir, fisicamente, de acordo com o que apregoa o discurso 
narcisista da “nova ideologia urbana”. Neste discurso, o corpo ocupa um lugar central, definindo, 
inclusive o status social dos indivíduos. Este discurso, construído e veiculado pela publicidade, 
medicina estética e indústria cultural, elege um tipo corpóreo ideal, abstrato, que jamais será 
alcançado. Enfim, produz ídolos fortemente sexualizados em imagens do dever ser homem e dever 
ser mulher (Vaz, 2004, p. 127), submetendo os indivíduos afetados por este discurso a um estado 
compulsivo de violência consumista narcísica.  

Por causa do tipo corpóreo idealizado, muitos indivíduos não conseguem encontrar satisfação, 
gozo, prazer e realização em suas imagens corpóreas e egóicas e mergulham num oceano de dor, 
angústias e sofrimentos que imaginam cessar, quando alcançarem o padrão de beleza corpórea 
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ideal. Para tanto, conforme Vaz (2004), tais indivíduos mobilizam todas as suas energias psíquicas 
para atender aos apelos da indústria cultural, na busca da perfeição. Assim 

para	  suportar,	  controlar	  ou	  extinguir	  a	  experiência	  da	  dor,	  do	  sofrimento	  e	  da	  angústia,	  
o	  indivíduo	  poderá	  recorrer	  a	  defesas	  que	  tendem	  a	  se	  tornar	  patológicas:	  o	  
consumismo	  exagerado,	  a	  submissão	  a	  procedimentos	  cirúrgicos	  e	  estéticos	  de	  alto	  
risco	  e	  mutiladores,	  o	  consumo	  de	  substâncias	  nocivas	  ao	  organismo,	  a	  frequência	  
obsessiva	  às	  academias	  de	  ginástica,	  musculação	  e	  clínicas	  de	  estética,	  a	  privação	  
excessiva	  de	  prazer	  alimentar.	  (Leite,	  2013).	  	  

O alerta dado por Freire Costa (1991), em Narcisismo em tempos sombrios, sobre as 
consequências deste tipo de narcisismo patológico leva-nos a duas importantes considerações: 
primeira, conforme Freud já havia mencionado em seus estudos, não se pode instigar os temores e 
desejos humanos, sem correr o risco de se criar o impensável e o inimaginável, segunda, urge, em 
nossa sociedade contemporânea, resgatar a (re)leitura, literária e psicanalítica, do mito de Narciso e 
Eco, no sentido de analisarmos nosso comportamento em relação a si mesmo e ao Outro.  

Diante dessas constatações, na condição de professores, cientes da corresponsabilidade dos 
educadores escolares com a orientação, condução e acompanhamento para que os alunos façam 
suas travessias, individuais e coletivas, da adolescência e juventude para o mundo adulto de maneira 
saudável, positiva, desenvolvemos o projeto Espelhos, Ecos e Narcisos: Psicanálise e 
Transversalidade no Ensino Fundamental, descrito a seguir.	  

Descrição da experiência 

Conforme recomendação de CBC-LP (2008), os temas e tópicos propostos para compreensão e 
produção de textos devem ser selecionados pelo professor para o desenvolvimento de projetos de 
trabalho devidamente contextualizados. Assim, o trabalho aqui descrito foi elaborado a partir do Eixo 
Temático III - A Literatura e outras Manifestações Culturais, tópico A magia do espelho, do tema Mitos 
e símbolos literários na cultura contemporânea (CBC-LP, 2008). O projeto foi desenvolvido com os 
alunos 9º A e do 9º B (Ensino Fundamental), da Escola Estadual Professor José Venâncio Ferreira, 
de Manhumirim, considerada uma das escolas estratégicas da SRE Manhuaçu em 2012. Tendo em 
vista os resultados das avaliações oficiais (PAAE, SIMAVE/PROEB), têm sido empreendidos esforços 
no sentido de intensificar o trabalho com a Matriz de Referência de Língua Portuguesa, tópicos e seus 
descritores, principalmente os que se referem aos procedimentos de leitura e processamento dos 
textos. Para tanto, contamos com o apoio de Alessandro Cunha, Analista Educacional da SRE 
Manhuaçu, na aplicação do Plano de Intervenção Pedagógica (PIP), bem como com a assistência da 
Equipe Pedagógica e da Direção da Escola, no que tange aos recursos e materiais pedagógicos. 
Ressaltamos ainda a importância dos fundamentos teórico-metodológicos que suportam este 
trabalho, obtidos no decorrer do curso de Pós-Graduação da Faculdade de Letras da UFMG 
(POSLIN/FALE), do qual faço parte como doutoranda em Linguística Aplicada ao Ensino do 
Português. 

Durante dez aulas de Língua Portuguesa, no 2º bimestre letivo de 2012, foi realizada uma 
Sequência Didática (SD), metodologia que tem sido utilizada com bons resultados no trabalho com a 
leitura e produção de textos. Vejamos a seguir as etapas da SD aplicada no projeto em tela: 

• Apresentação da proposta 
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• Sondagem dos conhecimentos prévios dos alunos sobre mitos e sua importância na 
construção das culturas, por meio de perguntas e de conversa informal. 

• Solicitação de pesquisa sobre o mito de Eco e Narciso. 

• Compartilhamento das diferentes versões do mito trazidas pelos alunos. 

• Reconhecimento da simbologia dos signos Espelho, Eco e Narciso. 

• Compreensão do conceito de Narcisismo e sua relação com os referidos signos. 

• Atividades em grupo: seis grupos de cinco alunos. Cada grupo foi encarregado  da 
leitura e  da análise dos textos sobre o tema, previamente selecionados e distribuídos  
pelo professor. Os textos foram: 1-O caso do espelho (narrativa da tradição oral); 2- O 
bailado do Narciso e da Ninfa (poema) Thiago de Mello; 3-Narciso, o Mito da Vaidade e 
a falta de amor próprio (artigo) Atama Moriya; 4- Geração de Narcisos (artigo); 5- 
Sinopse do Second Life (SL), um ambiente virtual e tridimensional que simula em 
alguns aspectos a  vida real e social do ser humano; 6- Adolescentes e Beleza (Gráfico 
e Tabela) Pesquisa realizada pela Kids Experts Torner (2009). 

• Em seguida, realizou-se um seminário intermediado pelo professor, para que cada 
grupo pudesse expor suas análises e comentários.  

• Discussão sobre a relação entre Narcisismo e Consumismo, a partir das análises dos 
textos. 

• Culminância: o projeto culminou com um debate sobre as diversas formas de 
manifestação do narcisismo na sociedade contemporânea, principalmente pelo culto da 
imagem, pela celebração da aparência física, bem como nas afirmações vinculadas à 
admiração por si mesmo e à negação da alteridade. Discutiu-se também sobre os 
riscos da preocupação excessiva com a estética corporal, tais como os transtornos 
alimentares e o uso indiscriminado de produtos para emagrecer ou para aumentar a 
massa muscular. Os alunos registraram suas respostas em formulários, posteriormente 
afixados em um mural da escola.  

Reflexões sobre o trabalho e considerações 

De início, pode-se dizer que a realização do projeto representa uma resposta positiva à tentativa 
de redimensionamento do ensino de Língua e Literatura, proposta no CBC-LP (2008). Sem priorizar a 
leitura utilitarista, um dos objetivos desse novo enfoque de ensino é valorizar o papel do aluno como 
leitor crítico, dando-lhe a oportunidade de posicionar-se diante das ideias veiculadas pelos textos, por 
meio da interação literária.  Conforme essa orientação, o projeto em questão buscou um diálogo entre 
Literatura e outras manifestações culturais contemporâneas, bem como uma abordagem transversal 
com o tema Trabalho e Consumo. Esse procedimento se alinha com as tendências atuais de estudo 
da língua, mais voltado “para as questões de interação verbal [...], questões específicas que 
determinam a produção e a interpretação feita por sujeitos que participam do universo das práticas de 
linguagem” (Mello, 2005, p.38). 

O trabalho com a heterogeneidade textual permitiu observar que um mesmo tema pode ser 
abordado de diferentes formas, com objetivos específicos. Explorou-se assim o recurso da 
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intertextualidade, analisando-se como o mito de Eco e Narciso foi retomado em diversas áreas do 
conhecimento. Para relacionar o conteúdo de géneros textuais tão variados aos mitos de Eco e 
Narciso e ao Narcisismo, os alunos acionaram diferentes classes de inferência. Trata-se de uma 
importante estratégia de leitura que consiste em estabelecer ligações com o contexto e 
conhecimentos prévios para chegar a uma compreensão do texto, a partir de informações não 
explícitas no texto. 

A mediação do professor foi essencial para que os alunos realizassem essa operação e 
buscassem níveis mais profundos de significado, a fim de identificar o Narcisismo nos diversos 
discursos veiculados por jogos eletrônicos, desenhos, propagandas, novelas, filmes, músicas etc. As 
atividades realizadas pelos alunos indicam que grande parte demonstrou entendimento do tema, 
relacionando o conceito de Narcisismo com a preocupação excessiva com  imagem e consumismo. 

Naturalmente, a realização de um trabalho desse porte implica algumas dificuldades. Em primeiro 
lugar, os textos estudados, por serem de géneros variados, alguns com linguagem bastante complexa 
para a faixa etária dos alunos participantes, exigiram diferentes estratégias de leitura. Em outros 
termos, os alunos não sabiam exatamente de que maneira ler determinados textos, como o poema e 
o gráfico, por exemplo, que mobilizam habilidades muito específicas, com as quais não estão muito 
habituados. Além disso, em razão da imaturidade dos alunos, os seminários e debates foram um 
pouco tumultuados, requerendo constante intervenção do professor para manter a disciplina. Pela 
feição interdisciplinar do tema, o trabalho poderia ter envolvido mais ativamente os professores de 
outras áreas, como História, Artes, Geografia, Ensino Religioso, possíveis entrelaçamentos para um 
trabalho futuro. Com a abordagem psicanalítica, o desenvolvimento deste trabalho proporcionou aos 
alunos a descoberta de que os mitos estão muito mais presentes em nossas vidas do que nos damos 
conta, mantendo uma relação muito estreita com nossos processos e experiências individuais e 
coletivas, influenciando e explicando, substantivamente, muitas características do comportamento 
humano.  

O rompimento com a tradição do ensino da gramática normativa e da Literatura, focado na 
memorização de autores e estilos literários, demanda grandes modificações na prática pedagógica. 
Assim, naturalmente, o projeto que descrevemos necessita de ajustes; mas não se pode negar o 
espaço de interlocução criado por esse trabalho, ao permitir aos alunos atuarem como leitores 
críticos. Importa salientar a utilização da metodologia da Sequência Didática, também aplicada em 
outras atividades, dada sua eficácia no processo ensino-aprendizagem. Em suma, consideramos 
essa experiência um avanço para a formação da competência leitora dos alunos, sendo prova de que 
é possível tornar o trabalho com a Língua Portuguesa e Literatura produtivo e motivador. 
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Resumo 

A modelação matemática como ambiente de aprendizagem é, atualmente, considerada uma 
metodologia que se fundamenta na conjugação da resolução de problemas com referência na 
realidade envolvente. A sua implementação na sala de aula permite que os alunos assumam um 
papel de relevo na enunciação de tais situações baseadas na resolução de problemas e na busca 
da(s) sua(s) solução(ões) sendo, também por isso, encarada como uma das formas de potenciar 
aprendizagens matemáticas significativas, participando os alunos ativamente no processo e sendo 
(co)responsáveis pelo conhecimento do grupo através da partilha e discussão sistemática das 
soluções encontradas. Para uma plena aplicação da modelação matemática como ambiente de 
aprendizagem o conhecimento do professor assume um lugar de destaque, não só no que concerne à 
metodologia em si mas também relativamente aos temas matemáticos e suas possíveis conexões. 

Neste texto iremos apresentar uma experiência de modelação matemática como ambiente de 
aprendizagem realizada no 1.º Ciclo do Ensino Básico, à volta de uma tarefa envolvendo sequências.  

Palavras-chave: Modelação matemática como ambiente de aprendizagem; 1.º Ciclo do Ensino 
Básico; práticas de sala de aula. 

Abstract 

Mathematical modeling as a learning environment is currently considered as a methodological 
approach based on the use of problem solving sustained on the student’s context. Its implementation 
in classroom allows students to take a leading role in problem posing and solving. As such, it is 
perceived as one of the ways to enhance a meaningful mathematics learning, wherein students 
actively participate in the process, thus being (co)responsible for the group’s knowledge by sharing 
and discussing systematic solutions. To fully apply mathematical modeling as a learning environment, 
teachers’ knowledge plays a prominent position, not only related to the methodology itself, but also 
with the mathematical topics and their possible connections.  

In this paper, we present an experiment of mathematical modeling as a learning environment held 
at the elementary school, using task involving sequences. 

Key-words: Mathematical modelling as a learning environment; Elementary school; Classroom 
practice. 

 

Introdução 

A modelação matemática como ambiente de aprendizagem tem sido bastante investigada, 
principalmente nas últimas duas décadas, assumindo-se como uma prática de sala de aula 
(metodologia) que tem por objetivo o ensino com e para a compreensão (e.g., Barbosa, 2001, 2003; 
Blum, Galbraith, Henn e Niss, 2007; Blum e Ferri, 2009; Jurkiewicz e Friedman, 2010; Haines, 
Galbraith, Blum e Khan, 2011; Kaiser, Blum, Ferri, e Stillman, 2011; Mendonça e Lopes, 2011; 
Oliveira e Oliveira, 2012). Assim, a modelação matemática como ambiente de aprendizagem é 
considerada um ambiente de aprendizagem no qual os alunos são convidados a problematizar e 
investigar, por meio da matemática, situações com referência na realidade (Barbosa, 2001).  
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A modelação matemática deverá ser uma atividade desenvolvida em pequeno grupo (Stender, 
2012) possibilitando, assim, desenvolver competências como a argumentação, a comunicação e a 
resolução de problemas, fazendo com que os alunos trabalhem de forma eficaz no problema, 
capacitando-os a apresentar os seus resultados e também discutir, argumentando, os percursos 
efetuados tornando, assim, possível efetivar o desenvolvimento das capacidades transversais (Ponte 
et al., 2007).  

No estudo de Ferri e Blum (2013) relacionado com professores dos primeiros anos, o 
conhecimento profissional do professor é referido como um dos aspetos essenciais para a (na) 
implementação desta metodologia, concretamente nas fases que envolvem conhecimento extra 
matemático e a monotorização do processo. A modelação envolve contextos extra matemáticos, que 
podem estar na génese de situações de contingência (no sentido considerado por Rowland, Huckstep 
e Thwaites (2005)). Estas situações de contingência poderão ocorrer também pelo facto de, 
dificilmente, os professores dos primeiros anos serem especialistas em todas as áreas (apesar de 
terem, teoricamente, formação para a sua maioria) e domínios possíveis de modelação, tais como as 
ciências naturais, ciências da computação, economia, artes, desporto ou outros contextos específicos 
(não necessariamente científicos). Segundo Sins (2006) a ausência de conhecimento em determinado 
domínio conduz a modelos pobres sendo, portanto, determinante que a escolha de um contexto de 
modelação tenha em consideração, por um lado, o que os alunos já sabem – para que o ponto de 
partida da modelação possa ser proveitoso –, mas também que envolva (possa envolver) aspetos e 
conteúdos que os alunos não conheçam (possam não conhecer), permitindo assim, também, o 
desenvolvimento do seu conhecimento e capacidades matemáticas. Para que isso seja possível o 
professor tem que estar familiarizado com o problema de modelação estando ciente, em particular, 
que um problema pode levar a vários modelos diferentes. 

Neste texto apresentamos e discutimos uma experiência de modelação matemática como 
ambiente de aprendizagem realizada numa turma do 1.º Ciclo do Ensino Básico (4.º ano de 
escolaridade), tendo como ponto de partida uma tarefa envolvendo sequências. Esta tarefa tinha por 
intuito possibilitar que os alunos desenvolvessem o seu conhecimento relativamente ao tema em 
concreto e justificassem, de forma argumentativa, as suas opções, processos e conclusões. 
Discutiremos a metodologia em si, desafios e dificuldades que se colocaram, e algumas 
potencialidades deste tipo de trabalho nas aprendizagens dos alunos para uma sua maior autonomia 
e responsabilização nas aprendizagens (também matemáticas), tanto individuais como grupais. 

Modelação matemática e conhecimento do professor para ensinar  

Segundo Barbosa (2001) podem ser consideradas três perspetivas de encarar a modelação 
matemática que consistem na conceção de um conjunto de práticas que decorrem consoante o papel 
do professor ou dos alunos durante o processo de modelação na sala de aula. No primeiro caso o 
professor coloca um problema (com referência na realidade envolvente), devidamente relatado, com 
dados qualitativos e quantitativos, cabendo aos alunos, sob orientação do professor, resolvê-lo. No 
segundo caso o professor formula o problema inicial, tendo os alunos de recolher dados que lhes 
permitam resolvê-lo. No terceiro caso, a partir de temas “não-matemáticos” que podem ser escolhidos 
pelo professor ou pelos alunos, os alunos, sob a orientação do professor, recolhem informações, 
formulam problemas e resolvem-nos. Na figura 1 ilustra-se a participação do professor e do aluno em 
cada um dos casos referidos.  
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À medida que diminui o foco no professor (e a quantidade de tarefas que lhe cumprem), aumenta 
a responsabilidade dos alunos, transferindo para estes mais responsabilidade pela resolução do 
problema e consequentemente, pela sua própria aprendizagem. Ainda que os casos não sejam 
prescritivos (e.g. Barbosa, 2001, 2003), podemos vislumbrar várias formas de organizar e de conduzir 
atividades de modelação. Mostram também possíveis caminhos/opções por meio dos quais podemos 
implantar e desenvolver o processo de modelação de forma gradativa nas aulas de matemática, 
fazendo-se variar em número e em grau de dificuldade as tarefas que competem a cada um dos 
intervenientes no processo de ensino e de aprendizagem – professor e alunos. O processo de 
modelação pode ser encarado como um ciclo (Figura 2) que permite encarar o processo de ensino de 
forma distinta do tradicional, no qualo professor assume o papel primordial.  

 

A análise e reflexão sobre a modelação como ambiente de aprendizagem, conduz-nos à 
valorização deste novo paradigma de ensino e de aprendizagem (e.g. Barbosa, 2003; Caldeira, 2009; 
Blum e Ferri, 2009; Kaiser et al., 2011) promovendo uma mudança no ensino da matemática tendo 
por objetivo o cumprimento dinâmico do currículo e despromovendo o tradicional ensino estanque por 
temas, potenciando dessa forma, também, o desenvolvimento do trabalho multidisciplinar (Andresen, 
2009). Por outro lado, esta metodologia permite chegar mais facilmente a cada aluno e, acima de 
tudo, leva a que o ensino possa ser, mais efetivamente realizado com e para a compreensão, 
assumindo o aluno um papel essencial na construção do seu conhecimento e raciocínio matemático. 
Esta abordagem é, também, uma das formas de permitir sustentar as alterações necessárias no 

	  

Figura 1. O envolvimento do professor e dos alunos nos casos de Modelação (Barbosa, 2001, p.9). 

	  

 

Figura 2. Ciclo da modelação matemática (Ferri, 2010, p.20) 
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processo de ensino de modo a potenciar aprendizagens efetivas nos alunos. Para além da 
compreensão dos conceitos matemáticos de forma individual e conexões entre estes e entre 
conceitos e a realidade, o recurso a esta prática de sala de aula permitirá promover, também, de 
forma mais acentuada, o desenvolvimento efetivo de capacidades transversais preconizadas nos 
documentos oficiais – de forma mais explícita no antigo programa (Ponte et al., 2007), mas também, 
ainda que apenas de forma implícita, no novo programa e metas curriculares (MEC, 2013). 

Deste modo a elaboração de boas tarefas de modelação matemática é, também, um aspeto fulcral 
e determinante na implementação desta metodologia. De entre estas, as mais proveitosas 
correspondem às que partem de um problema ou situação da realidade (preferencialmente do 
contexto dos alunos) e que a matemática seja necessária para resolver esse problema. Existem 
alguns critérios a ter em conta aquando da elaboração de tarefas de modelação (e.g., Oliveira e 
Oliveira, 2012), sendo um dos principais o facto de a tarefa permitir que os alunos consigam 
calcorrear todo o ciclo da modelação (Ferri, 2010) – ver figura 2. Segundo Ferri, os principais 
princípios orientadores deste tipo de abordagem são: (1) significado da tarefa de modelação – é 
importante que a tarefa tenha sentido para os alunos e deste modo ganhem motivação quando 
trabalharem sobre ela; (2) contexto realista adequado à realidade – o meio e o contexto social deve 
ser tido em conta na escolha da tarefa de modelação para que esta possa despertar interesse 
naqueles alunos; (3) provocação de questões – deve proporcionar ao aluno a oportunidade de 
formular novas questões, tanto ao nível da matemática como ao nível extra matemático da tarefa; (4) 
estimulação de formas holísticas de aprendizagem – tornar possível “aprender com todos os 
sentidos”, nomeadamente problemas complexos de modelação, geralmente resolvidos fora da sala de 
aula; (5) nível de linguagem adequado – é extremamente importante a formulação das frases tendo 
em conta o nível de ensino e a clareza do que se pretende.  

Neste sentido, este tipo de prática de sala de aula, pela maior imprevisibilidade que acarreta 
poderá colocar o professor em maior número de situações imprevistas, sendo esta assumida como 
uma das desvantagens da sua utilização (e.g., Jurkiewicz e Friedman, 2010). Para que tal 
desvantagem seja minimizada, ou mesmo erradicada (e potenciadas as aprendizagens matemáticas 
dos alunos) será fulcral que o professor seja detentor de um amplo e sólido conhecimento profissional 
que permita minimizar estas desvantagens. Aos professores de matemática (mas também de modo 
similar para os demais), para o exercício da prática, de modo a permitir que os alunos possam 
entender o que fazem e porque o fazem, é essencial um conhecimento que conglomera aspetos do 
conhecimento do conteúdo e do conhecimento didático do conteúdo – tal como é encarado por 
Shulman (1986). Uma das perspetivas de encarar esse conhecimento de matemática do professor de 
matemática refere-se ao Mathematical Knowledge for Teaching (Ball, Thames & Phelps, 2008; Hill, 
Rowan & Ball, 2005). Consideramos os subdomínios considerados por Ball et al., (2008) e cuja 
visualização da sua colocação nos domínios do conhecimento do professor se encontra na figura 
seguinte.  
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Tanto o conhecimento do conteúdo como o conhecimento didático do conteúdo, definidos por 
Shulman são, nesta concetualização, considerados subdivididos em três subdomínios cada. O 
Common Content Knowledge (CCK) refere-se a um conhecimento sobre como fazer, numa ótica de 
utilizador; o Specialized Content Knowledge (SCK) complementa o CCK e refere-se mais 
concretamente a um conhecimento associado aos porquês, possibilitando, posteriormente, uma 
abordagem com e para a compreensão que permita, entre outros, entender os motivos matemáticos 
que sustentam os erros ou atribuir sentido às resoluções dos alunos – fundamentalmente quando 
estas são distintas do esperado; o Horizon Content Knowledge (HCK) corresponde, 
reconhecidamente pelos autores, a um dos subdomínios menos abordados e pode ser visto como um 
conhecimento das conexões entre os diversos tópicos, e no mesmo tópico – tanto ao mesmo nível 
como em níveis anteriores e posteriores (e.g., seguindo a perspetiva de Fernández, Figueiras, 
Deulofeu e Martínez, 2011) mas também como um conhecimento que permite relacionar o que se faz 
(pode fazer) em cada momento com o que os alunos podem vir a fazer em anos/etapas educativas 
seguintes – aspetos que não fazem parte do currículo que o professor tem de ensinar na sua etapa 
educativa (e.g., Jakobsen, Thames e Ribeiro, 2013; Jakobsen, Thames, Ribeiro e Delaney, 2012). 
Incluídos no conhecimento didático do conteúdo (mas obviamente com relações estreitas com os 
demais subdomínios), consideram o Knowledge of Content and Teaching (KCS), que se refere, entre 
outros, ao conhecimento das dificuldades e facilidades dos alunos, de modo a que possam ser 
colmatadas e potenciadas; Knowledge of Content and Teaching (KCT), incluindo o conhecimento 
relativo às estratégias a utilizar para abordar determinado conteúdo, e aos exemplos considerados 
bem como a ordem pela qual são apresentados e explorados, e o Knowledge of Content and 
Curriculum (KCC). 

Por forma a promover a implementação da modelação como ambiente de aprendizagem em sala 
de aula é fundamental que os professores (atuais ou futuros) possam experienciar vivências similares 
às que se espera possam vir a facultar aos seus alunos (e.g., Magiera, van den Kieboom e Moyer, 
2011; Pinto e Ribeiro 2013b), possibilitando a que as possam sentir como suas, atribuindo-lhe efetivo 
significado. Dessa forma poderão ir adquirindo uma maior segurança sobre a utilização desta 
abordagem e decidir, autonomamente, diferentes possíveis formas da sua incorporação na prática 

Figura 3 – Domínios do Conhecimento Matemático para Ensinar (MKT) (Ball et al., 2008, p. 403) 
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(e.g., Chaves e Espírito Santo, 2007; Jurkiewicz e Friedman, 2010). Tal com refere Spandaw (2009), 
preparar os professores por forma para a trabalharem com a modelação matemática implica ter em 
conta (para além das necessárias matemática e suas didáticas) as lições apreendidas a partir da 
literatura sobre o papel e os objetivos da modelação na ciência e na educação matemática, o ciclo de 
modelação, disposições, autenticidade, compreensão epistemológica, o conhecimento de domínio, 
modelação por computador, monitorização e avaliação.  

O contexto, a turma e a tarefa 

Tendo como pano de fundo a conjugação das potencialidades e das principais razões que 
fundamentam o recurso à modelação como ambiente de aprendizagem com o MKT do professor, 
efetuámos um estudo exploratório tendo por objetivo que os futuros professores possam discutir e 
efetuar a planificação de diferentes tarefas sustentadas na modelação como ambiente de 
aprendizagem. Essa discussão tem por intuito, por um lado, contribuir para uma compreensão de 
como deverão organizar o trabalho de forma a ser posteriormente aplicado em sala de aula, e por 
outro lado (de forma conjugada), incrementar o seu MKT associado aos conteúdos que pretendem 
abordar.  

Neste texto discutimos e refletimos sobre uma experiência de ensino implementada numa turma 
do 4.º ano de escolaridade usando a Modelação Matemática como metodologia de ensino e de 
aprendizagem. A turma era composta por 18 alunos que, tal como a professora (estudante do 
Mestrado em Ensino do 1.º e 2.º Ciclo do Ensino Básico), não estavam familiarizados com este tipo 
de prática de sala de aula. A tarefa implementada foi a seguinte:  

Na tabela 1 sintetizamos a estrutura da aula com a distribuição dos tempos e comentários 
didáticos, contemplando, portanto, um exemplo da descrição de como o processo de ensino se 
poderá desenrolar tendo por base a metodologia considerada, com a distinção de todas as fases 
pelas quais deve passar assim como os diferentes papéis dos alunos e do professor. Segundo Ferri 
(2010), o tempo não é apenas necessário para a resolução do problema mas também para 
apresentação dos resultados, para a validação e discussão, ou seja a indicação do tempo é uma 

Construções*  
Deram um jogo de construções à Joana que apenas contém hexágonos, ela começou a 

construir e formou a seguinte sequência: 

 

1. Ajuda a Joana a representar a próxima figura da sequência. 

2. Quantos hexágonos compõem a figura que ocupa a posição 6 da sequência da Joana? 
Justifica a tua resposta. 

3. Qual a posição ocupada pela figura composta por 14 hexágonos? Explica como chegaste a 
essa conclusão. 

4. Se a Joana quisesse construir a figura número 20 como deveria proceder? 
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estimativa para ajudar na implementação desta prática de sala de aula, pois por pode ser apontado 
como uma barreira (Ferri & Blum, 2013). 

Tabela 1. Possível estruturação da aula 

Fases 
Tempo 
aprox.  

Atividades do professor/ 
intervenções  

Considerações 
relativas aos 
alunos /atividades 
dos alunos  Objetivo  

Introdução 10 min  Introdução da tarefa e sua 
clarificação 
Constituição de grupos de 3  

Os alunos expõem 
as dúvidas sobre a 
tarefa  

Os alunos 
contactam com 
a tarefa  

Trabalho de 
pequeno 
grupo na 
tarefa  

45 min  O professor vai 
acompanhando o trabalho dos 
diferentes grupos e intervém 
sempre que necessário. 
Quando os alunos estão a 
terminar o trabalho é lançado 
o desafio final (encontrar a 
fórmula geral).  

Trabalham em 
grupo e esboçam 
as possíveis 
soluções  

Os alunos 
utilizam as suas 
competências 
matemáticas e 
sociais  

Em grande 
grupo  

5 min  O professor pede que os 
alunos se voltem para o 
quadro  

Os alunos podem 
estar um pouco 
agitados  

Os alunos 
devem ter um 
momento para 
se 
concentrarem  

Apresentação 
Validação e 
discussão 

30 min  O professor pede aos alunos 
que apresentem os seus 
resultados. O professor coloca 
questões de maneira a 
provocar discussão e modera 
a mesma. 

Os alunos mostram 
as suas 
representações e 
explicam como 
procederam. Os 
alunos discutem as 
soluções e os 
processos de 
resolução 

Os alunos 
apresentam e 
comunicam as 
suas soluções. 
Os alunos 
podem refletir 
sobre os 
resultados 

Síntese e 
feedback  

15 min  O professor sintetiza os 
resultados da discussão. 

Os alunos dão 
feedback ao 
professor  

 

 

Aqui iremos apresentar e discutir algumas das respostas dadas por alunos do 4.º ano de 
escolaridade, bem como a reflexão efetuada pela professora antes e depois da aula acerca da 
implementação da modelação matemática como prática de sala de aula.  

A implementação em sala de aula 

Considerando que a professora nunca tinha trabalhado com os alunos tendo a modelação como 
ambiente de aprendizagem como uma metodologia explícita, a aula iniciou-se com uma explicação de 
como a mesma iria decorrer (trabalho de pequeno grupo e discussão dos percursos seguidos na 
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resolução da tarefa proposta). Após formar os grupos (de três alunos) apresentou a tarefa à turma, 
lendo o enunciado da mesma e dando-lhes tempo para que pudessem colocar algumas questões – 
isso não se verificou pois todos afirmaram que era muito fácil) . 

Os alunos começaram a trabalhar na tarefa nos pequenos grupos tendo a professora detetado 
que, após concluírem a primeira questão, as dificuldades começaram a surgir (foi geral em todos os 
grupos), tendo surgido a necessidade de os orientar de modo a que pudessem ultrapassar estas 
dificuldades iniciais, colocando a seguinte questão: “como seria se houvesse uma figura inicial 
anterior à figura um”. Esta intervenção permitiu que os alunos estruturassem o seu pensamento e 
raciocínio, possibilitando a obtenção de uma resposta às questões colocadas na tarefa. De seguida, 
cada pequeno grupo passou à apresentação das suas conclusões e os restantes grupos iam 
concordando ou pedindo explicações caso não compreendessem algum aspeto do raciocínio 
efetuado pelos colegas (quando diferia do seu próprio). É de realçar o facto de todos os alunos terem 
tentado explicar as suas ideias e raciocínio, argumentando de modo a tentar convencer os demais. 
Por fim, foi analisado e discutido o desafio que a professora lhes tinha colocado: “qual a forma de 
sabermos quantos hexágonos terá qualquer figura em que pensemos?”. Apesar de nem todos os 
grupos terem conseguido obter a lei de formação, conseguindo apenas efetuar uma concretização 
para valores próximos que tornavam possível a contagem, a discussão em grande grupo permitiu 
ampliar os conhecimentos de todos os alunos, tornando-os, também, todos responsáveis pelas 
aprendizagens de todos.  

Em seguida vamos discutir e refletir acerca das diversas respostas dadas pelos alunos, sendo 
estas as representativas das diversas respostas.  

 

	  

Ilustração 1 

 

 

Ilustração 2 

Figura 5. Algumas respostas associadas ao termo da ordem seguinte (1ª questão). 
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A maioria dos grupos apresentou uma resposta correta, quanto ao número de imagens da próxima 
figura. No entanto alguns optaram por alterar a representação, não considerando importante a forma 
geométrica de cada uma dessas imagens (Ilustração 2) enquanto outros, por outro lado, referiram 
explicitamente que tinham de fazer hexágonos pois o que se pretendia era construir a figura seguinte 
da construção (que apenas contém hexágonos), pelo que não podiam ser utilizadas outras figuras. O 
facto de alguns alunos não considerarem a pertinência de representar hexágonos pode associar-se a 
um raciocínio matemático que poderá ser considerado correto, se assumindo apenas o número de 
figuras, mas onde não é utilizada uma representação adequada, tendo em consideração o contexto 
específico. Ao professor cumprirá um conhecimento que lhe permita equacionar estas diferenças, 
ainda que à primeira vista subtis, na forma de representação e nas implicações que essas 
aproximações e diferenças poderão ter na visão matemática dos alunos – poderá ser importante 
explorar de forma mais aprofundada o raciocínio de alunos que não recorrem ao mesmo tipo de 
representação pois poderá indiciar, por um lado, uma mais plena compreensão da situação em si ou, 
por outro, ao invés, uma mera descontextualização e um assumir a álgebra pela álgebra (ainda que 
aqui de forma indireta).   

Uma outra questão que se coloca relaciona-se com a justificação das respostas fornecidas, bem 
como dos motivos matemáticos que as podem sustentar.   

 

A maioria dos grupos revela um raciocínio associado ao considerar que se a figura inicial tem 
cinco hexágonos, tirando um da posição ocupada ficavam com quatro e passaram a designá-los 
como sendo os quatro iniciais (figura 6). Este raciocínio (e justificação) encontra-se acoplado ao 
processo de generalização que permitirá determinar o número de hexágonos de uma qualquer figura 
sendo indicada a sua ordem, apresentando os alunos um processo de raciocínio que, sustentado por 
um caso concreto, lhes permitiria obter uma generalização de qualquer tipo.  

	  

Figura 6. Algumas respostas associadas a uma generalização próxima (2.ª questão) 

	  

Ilustração 4 

Ilustração 3 
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Este raciocínio foi seguido para determinar a ordem da figura quando é fornecido o número de 
hexágonos que a compõem sendo que, na maioria dos casos, verifica-se ainda uma inadequação da 
linguagem matemática utilizada, o que requererá um foco de atenção especial (figura 7). Esta 
adequação da linguagem corresponde-se, também, a um outro aspeto do conhecimento do professor 
e à perspetivação que este detém da forma como os próprios conteúdos vão evoluindo e se 
relacionam ao longo da escolaridade (no caso concreto que aqui reportamos este não foi um dos 
aspetos discutidos com os alunos pois, conscientemente, o objetivo matemático relacionava-se muito 
mais com o desenvolvimento do seu raciocínio e o abordar todos os aspetos a um mesmo nível 
inviabilizaria o recurso à modelação como ambiente de aprendizagem). 

 

A maioria dos alunos procedeu à resolução usando um raciocínio inverso ao da questão anterior, 
ou seja, se tendo a posição se juntam quatro hexágonos para obter o número total de hexágonos 
dessa ordem então tendo o número total de hexágonos dessa ordem retirando quatro hexágonos 
temos a ordem do termo. 

	  

Ilustração 5 

 

Ilustração 6 

 

 

 

Ilustração 7 
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A maioria dos alunos não referiu como é que se deveria proceder para construir a figura número 
vinte, limitando-se apenas a indicar o número de hexágonos que serão necessários (figura 8). Este 
facto pode estar associado à inexistência de explicações na primeira questão.  

Relativamente ao desafio lançado pela professora: “Descrever como pode ser construída qualquer 
figura desta sequência”, a maioria dos alunos apresentou respostas na linha das ilustradas na figura 
9.  

 

Consoante a maturidade matemática dos alunos, a generalização pode ser expressa por palavras 
ou recorrendo a simbologia matemática, cumprindo ao professor a gestão das situações em que 
poderá pretender ir, ou não, mais além. No nosso caso concreto, o facto de alguns grupos 
começarem a utilizar a simbologia faz com que os outros também o comecem a fazer. 

	  

Ilustração 8 

 

 

Ilustração 9 

Figura 8. Algumas respostas associadas à explicação da obtenção do 20º termo (4.ª questão) 

	  

Ilustração 10 

	  

Ilustração 11 

Figura 9. Algumas respostas ao desafio “como construir uma qualquer figura?” 
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Assim, podemos referir que a modelação como ambiente de aprendizagem permitiu que os alunos, 
ao confrontarem, discutirem e argumentarem sobre a (in)correção das suas resoluções com os 
colegas pudessem compreender melhor algumas das relações numéricas presentes, permitindo-lhes 
desenvolver alguns aspetos da linguagem algébrica. Este tipo de trabalho permite assim, 
defendemos, criar condições favoráveis para que os alunos dos primeiros anos possam desenvolver 
o pensamento algébrico, sendo que um aspeto importante se relaciona, também, com o 
conhecimento do professor na e para a preparação das tarefas que prepara e como as implementa 
(e.g., Charalambous, 2008; Ribeiro e Carrillo, 2011). Este conhecimento, e à-vontade em cada um 
dos tópicos que tem de abordar permitirá também que o professor incentive os alunos a centrarem-se 
no “processo” e não apenas na resposta final, assumindo a resolução de problemas como um todo 
onde a modelação é, efetivamente, um ambiente de aprendizagem. 

Algumas reflexões após a implementação e potencialidades  

A reflexão acerca desta primeira aproximação a este tipo de prática de sala de aula leva-nos na 
linha do que refere Stender (2012), considerando a modelação matemática como um processo que 
permite uma aprendizagem auto-regulada realizada em pequenos grupos, sem um forte apoio por 
parte do professor. Deste modo, a prática de sala de aula poder-se-á tornar mais dinâmica, 
permitindo que os alunos não trabalhem apenas de modo individual e onde o professor assume o 
papel mais importante (lê a tarefa em conjunto, tira as dúvidas, dá um tempo para a realização da 
tarefa e tira dúvidas durante a execução da mesma). 

Um outro ponto de reflexão está relacionado com os possíveis receios do professor em 
implementar esta metodologia, sendo que estes estão quase sempre ligados a questões relacionadas 
com questões de gestão do ambiente de sala de aula, com a as possíveis dificuldades de os alunos 
resolverem tarefas de forma “tão autónoma”, com o facto que esta metodologia (por exigir uma 
abordagem dinâmica do currículo) exigir outros conhecimentos, além dos matemáticos, (Jurkiewicz & 
Friedman, 2010; Ferri & Blum, 2013)) e exigir um à-vontade (real) do professor relativamente aos 
diferentes tópicos que tem de abordar e à especificidade do conhecimento associado a cada um deles 
e à atuação docente. Estes receios, apesar de ainda  naturais (mas que urge erradicar das mentes e 
práticas dos professores, sendo a formação inicial um dos pontos de partida para que tal seja 
possível) não ocorreram na experimentação que aqui apresentámos, pois os alunos mostraram um 
grande entusiasmo na execução da tarefa o que vai ao encontro de uma das razões, para a inclusão 
de modelação matemática no currículo: os alunos vislumbram a aplicabilidade da matemática, 
entendendo-a. 

Por outro lado, o facto de a tarefa ser realizada em pequeno grupo faz com que se verifique uma 
competição saudável, pela responsabilização e implicação de todos os alunos no processo, tendo 
consciência que no final todos terão de apresentar e discutir os seus resultados. É, também, 
importante realçar que o facto de todos os elementos do pequeno grupo terem de participar, leva a 
que todos tenham de compreender o que está a ser feito, situação que não fica assegurada quando 
as tarefas são realizadas individualmente e depois corrigidas por alguns alunos no quadro, até porque 
muitos nem conseguem realizar a tarefa, limitando-se a esperar pela correção. 

Além das reflexões mencionadas anteriormente, a modelação matemática como ambiente de 
aprendizagem pode ser vista, também, como uma plataforma para promover a multidisciplinaridade e 
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a transdisciplinaridade de uma forma muito natural e simples, pois os contextos são reais 
incrementando deste modo a motivação dos alunos promovendo aprendizagens efetivas.     

Assim, de modo a tornar realidade a aplicabilidade de uma tal metodologia como elemento central 
das suas aulas, associada a objetivos matemáticos específicos (e.g., Pires, Colaço, Horta e Ribeiro, 
2013), e que possibilitem o desenvolvimento de conhecimentos e capacidades matemáticos nos 
alunos é fulcral que os professores (atuais e futuros) sejam detentores de um conhecimento amplo e 
aprofundado de todo o ciclo de modelação matemática, mas também, concomitantemente, de um 
conhecimento que lhes permita relacionar os conteúdos que estão a abordar com outros de outras 
áreas e/ou domínios (matemáticos e extra matemáticos). Conscientes de que apenas poderemos 
ensinar o que sabemos, e como o sabemos, é essencial que a formação se centre nestes dois 
aspetos que consideramos centrais no processo de ensino: a modelação e o conhecimento do 
professor. À formação cumpre, por um lado, o assumir um papel fundamental na preparação para a 
utilização desta metodologia (Spandaw, 2009) e, por outro, no desenvolvimento de um conhecimento 
matemático do professor tendo em consideração as especificidades desse conhecimento e não se 
centrando somente na preparação e implementação de tarefas giras (e.g., Pinto e Ribeiro, 2013a) que 
até podem ser didaticamente emocionantes, mas que se configuram como matematicamente pouco 
desafiadoras (Ribeiro & Carrillo, 2011). O desenvolvimento e consciencialização do papel destas 
dimensões no processo de ensino e de aprendizagem por parte dos professores (atuais ou futuros) e 
também dos seus formadores passará também, por lhes serem possibilitados um conjunto de 
vivências que lhes permitam experienciar um conjunto de dificuldades e situações que promovam o 
desenvolvimento do seu conhecimento, que se configurem do mesmo tipo mas, obviamente, de um 
nível distinto, das que esperamos possam vir a facultar aos seus alunos. 
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ABSTRACT 

Based on the compilation of a corpus of written compositions by students of English as a Foreign 
Language from the Faculty of Education, Pontifical University, Salamanca, we perform an analysis and 
a diagnosis of students’ deviance with the aim of being of any help to improve the learning-teaching 
process in a L2.  

The data and examples used in this work have been obtained from a corpus of 200 written texts by 
students in their 2nd and 3rd year of their studies to become a teacher of English. 

We are totally convinced that it is necessary to keep on working on the Error analysis trying to 
identify, describe, classify and diagnose the errors committed by students of a L2. 

Key words: Error Analysis; Interlanguage; Foreign Language Acquisition; Grammatical, 
Morphological, Sintactic Lapsus, Mistake, Error. 

Palabras Clave: Análisis de Errores; Interlengua; Adquisición de Segundas Lenguas; Errores 
gramaticales, morfológicos o de sintaxis. 

 

INTRODUCCIÓN 

   Los errores en la producción de frases o textos llevados a cabo por los aprendices de una 
Lengua Extranjera (L2) nos revelan unos síntomas de lo que está sucediendo en el proceso de 
adquisición de esa L2 y nos permite preguntarnos qué podemos deducir de este proceso de 
adquisición a partir de estos errores. De esta cuestión surge la razón de ser del presente trabajo de 
investigación. Este trabajo recoge la definición, descripción, clasificación y diagnóstico de errores 
como un medio para determinar el nivel de nuestros estudiantes de inglés como segunda lengua o 
lengua extranjera. Está presentado en diversos apartados. La primera parte se dedica a exponer y 
explicar qué es el Análisis de Errores y la Interlengua. En un segundo apartado, se lleva a cabo la 
definición de error y sus diferentes consideraciones. El tercer capítulo trata de la descripción de estos 
errores desde un punto de vista de su categoría lingüística, mientras que en el siguiente, el cuarto, se 
realiza una clasificación de los errores. Dicha clasificación atiende a criterios de estructura superficial, 
errores léxicos, gramaticales y de discurso. En el quinto y último capítulo, se elabora un diagnóstico 
de errores que está básicamente centrado en errores entre lenguas, es decir, los producidos por 
influencia de la Lengua Madre (L1) y los provocados a causa de la L2. 

Este estudio ha sido realizado a partir de un corpus de materiales producidos por estudiantes, de 
forma que se  ha trabajado sobre datos reales recogidos de forma sistemática y organizada. 

1. INTERLENGUA Y ANÁLISIS DE ERRORES: DEFINICIÓN 

La Interlengua (IL), así denominada por L. Selinker (1972, 1992), o versión personal que cada 
estudiante posee, en un momento concreto, de la lengua objeto de estudio, siempre se encontrará a 
mitad de camino dentro del proceso de aprendizaje y conocimiento de esa lengua, es decir, de la 
Lengua Meta o Lengua Extranjera (L2).  

La Interlengua es un sistema lingüístico mental recreado por cada aprendiz que, a veces, recurre a 
la Lengua Madre (L1) o realiza hipótesis que pueden ser correctas o incorrectas sobre la L2. Este 
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sistema mental no debe ser considerado erróneo sino un sistema evolutivo entre la L1 y la L2 y que 
refleja la competencia comunicativa transitoria del aprendiz. 

El objeto de este trabajo será analizar los errores producidos por estudiantes de Magisterio que 
cursan estudios de inglés como L2. Este análisis no estará ligado exclusivamente al aprendizaje de 
una L2, sino que también analizaremos influencias desde otros dominios de la lengua, como 
influencias de la L1 o errores debidos al nivel cognitivo de dominio de la L1 que posea el aprendiz. El 
lenguaje define nuestra capacidad y nos diferencia de todas las demás especies, por lo que, errar en 
el lenguaje es un acto único y reservado a nuestra especie. Los animales no pueden cometer esos 
errores. Pero, ¿qué es un error en el lenguaje? 

Hagamos un análisis de lo que entendemos por un error cometido por un ser humano en el 
lenguaje. En una definición provisional, podemos decir que es una pequeña creación o producción de 
lenguaje que no se ha elaborado con éxito. Allwright y Bailey (1991) mencionan que la definición 
típica de error hace referencia a la producción de una forma lingüística que se desvía de la forma 
correcta. Se llama forma correcta a la norma del hablante nativo y es usualmente identificada como la 
forma en la que típicamente los nativos la producen. 

La percepción del error como un producto negativo del aprendizaje cambió a partir de los trabajos 
de Stephen Pit Corder a finales de los años 60. Corder describe los errores no únicamente como el 
resultado de la interferencia de la Lengua Madre, sino de procesos mentales independientes. Esto es, 
son consecuencia del propio avance del aprendiz y no de su fracaso y, por lo tanto, “the errors are not 
to be regarded as signs of inhibition, but simply as evidence of his strategies of learning” (Corder, 
1967). Así, el aprendizaje deja de contemplarse como la adquisición de un conjunto de hábitos y pasa 
a entenderse como la adquisición de una serie de estrategias cognitivas por parte del alumno. 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje, se acepta como uno de sus valores fundamentales el 
hecho de que los errores son vistos como signos positivos de que el aprendizaje se está llevando a 
cabo. Los errores muestran en qué punto del aprendizaje está el alumno y son iluminadores para el 
profesor de las estrategias que está usando, ya que muestran una jerarquía de las dificultades y 
marcan prioridades en la enseñanza. 

Corder describe en su artículo “Idiosyncratic Dialects and Error Analysis” (1971) las etapas del 
Análisis de Errores. En la primera, se identifican los errores teniendo en cuenta si las oraciones en las 
que éstos se encuentran se pueden interpretar en su contexto. En una segunda etapa, se clasifican y 
describen y en una tercera, se explica el cómo y el por qué de estos errores buscando los 
mecanismos y estrategias que los originan, pudiendo plantearse una aplicación pedagógica de los 
resultados obtenidos.  

2. DEFINICIÓN DE “ERROR” 

Definir con claridad qué es un “error” y cómo los “errores” difieren unos de otros, nos ayudará a 
comprender con mayor precisión qué es el Análisis de Errores (AE). 

AE en L2 es el estudio de la ignorancia lingüística, es decir, la investigación de qué es lo que los 
aprendices no saben y de cómo intentan solucionar esa falta de conocimientos. Este intento de suplir 
y mejorar esa carencia es lo que establece un vínculo entre el AE y las estrategias usadas por el 
aprendiz, ya que las estrategias son mecanismos a los que recurren los aprendices cuando su 
aprendizaje o su competencia comunicativa en L2 puede resultarles problemática. 
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Cuando un aprendiz usa una L2 se puede ver en la obligación de contraponer dos deseos: el de 
comunicarse y el de no cometer errores que puedan desvirtuar la comunicación. Así, para evitar las 
carencias lingüísticas, el aprendiz emplea estrategias comunicativas que se pueden agrupar 
alrededor de cuatro ideas básicas: 

1. Simplificación: igual que se puede simplificar la morfosintaxis de la L1 durante el proceso 
de adquisición, los aprendices de una L2 producen también oraciones reducidas pero que 
siguen conservando el mensaje original. Por ejemplo, marcando el tiempo con un adverbio 
temporal al desconocer los tiempos verbales. 

2. Generalización: el aprendiz, a partir de una observación errónea de un uso gramatical, 
extiende una norma a otros contextos que no la necesitan. 

3. Omisión: este fenómeno sucede cuando los aprendices de una L2 se dan cuenta de que 
desconocen un término o expresión en esa L2, por lo que recurren a la ayuda de la L1. 
Cuando descubren que la L1 no puede ayudarles, la elección puede ser mantenerse en 
silencio o recurrir a la estrategia de la paráfrasis y del circunloquio. 

4. La omisión puede también ser usada indebidamente en aquellas situaciones donde el 
aprendiz crea que algo es erróneo en su sistema de IL, por lo que decide no usarlo o 
permanecer en silencio. El aprendiz puede creer, por ejemplo, que algo es un “false friend” 
y elige evitar usarlo. En este caso puede suceder que su decisión le lleve a no utilizar un 
término correcto y caer en el error de la omisión. 

5. Interferencia o transferencia: cuando el aprendiz no puede todavía desenvolverse 
plenamente en la L2, recurre a utilizar reglas de la L1 que le son desconocidas en la L2. 
En ocasiones esta transferencia puede ser positiva, si la regla coincide en ambas lenguas, 
o negativa, si difiere. El término transferencia ha de ser entendido como una influencia 
positiva o negativa de la L1 sobre la L2, mientras que la interferencia siempre es negativa, 
es decir, la interferencia siempre hará relación a la transferencia negativa. Estas 
interferencias pueden darse en todos los niveles de una lengua: 

- Interferencia fonética: ciertos sonidos ingleses con una pronunciación más relajada, -ing [-Iŋ], 
tienden a ser pronunciados con una fonética española más fuerte, -ing *[-Inx], o como sucede en el 
fonema inglés [h] por el español [x]. 

-  Interferencia morfológica: un ejemplo puede ser el uso erróneo de categorías de palabras como 
adverbios y adjetivos. En la frase “Then they start talking although he talks very *bad because *Ø is 
drunk”.  

-   Interferencia sintáctica: son casos de utilización errónea de construcciones sintácticas en L2 por 
analogía de la L1. Ejemplos muy característicos de esta interferencia se producen en las expresiones 
usadas para indicar la posesión de personas: “I think that *the husband of that woman had died and 
she is a widow now.” o “When he is about to go down the car, he squeezes *the hand of the woman. 

También en ciertas estructuras de estilo indirecto donde el error se produce al no invertir el orden 
sujeto-verbo en una pregunta indirecta: “He asked her how *was she doing and she answered 
carefully”.   

- Interferencia léxica: en este caso se transfiere vocabulario de préstamos literales, préstamos 
adaptados o falsos amigos. Un ejemplo de esto último podría ser: “... where the main character 
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*names the phrase” donde el aprendiz usa el verbo “to name” (poner nombre) pretendiendo, 
probablemente, querer decir “nombrar” (to mention). Otro ejemplo lo vemos en: “I would open a 
bilingual nursery school for children from three to six years, although it would also have service of 
nursery for children *of zero to three years old with good *installations / √facilities…”   

2.1. Error o equivocación 

Ahora podemos construir una definición de “error”. La intención o determinación juega un papel 
decisivo. Un “error” aparece cuando no hay intención de cometerlo. No se pueden considerar los 
“errores deliberados”, ya que no existen. Cuando el aprendiz quiere expresar algo, aparecen dos tipos 
de intención: qué es lo que quiere decir y cómo lo expresa. Una vez que el aprendiz produce una 
expresión, si ésta es imprecisa, se puede poner a prueba su “intencionalidad” pidiéndole que la 
reconsidere. No interesa saber si se puede corregir, sino si puede corregirla por sí solo. Interesa 
conocer la capacidad que tiene el aprendiz que ha producido la expresión para corregirla. Es ahora 
cuando esa “intencionalidad” se convierte en algo crucial para la definición de error. Se puede 
determinar el estatus de esa oración confusa cuestionando al aprendiz si esa era su intención. Si el 
aprendiz de la L2 está dispuesto y es capaz de corregir la anomalía en su expresión, entonces 
estaremos ante una forma que era no intencionada. En este caso hablaremos de equivocación o 
‘mistake’ (en su término en inglés). Si, por el contrario, el aprendiz es incapaz o no se muestra  
dispuesto a corregirla, entonces asumiremos que esa era la forma buscada o deseada. En este caso 
podemos hablar de error. Por lo que, definidos estos términos, se puede decir que error es una 
anomalía en la L2 que el aprendiz produce involuntariamente y que es incapaz de corregir, y 
equivocación o ‘mistake’ es una anomalía que puede producirse con o sin intención pero que el 
aprendiz puede corregir por sí mismo.   

Corder (1967) define los errores como fallos en la capacidad y la equivocación como fallos en la 
realización. Hemos de tener en cuenta que la equivocación no tiene demasiada importancia en el 
proceso de aprendizaje de una lengua, ya que no refleja un defecto en nuestro conocimiento. Los 
errores sí tienen importancia ya que son reflejo de nuestro conocimiento y no son auto-corregibles. 
Solamente los aprendices de una L2 los cometen. 

Edge, J. (1989) en “Mistakes and Correction” nos proporciona su clasificación de errores. Para él, 
equivocación o ‘mistake’ es el término utilizable para cualquier forma de error cometida por un 
aprendiz de L2. Los divide en tres tipos, para los cuales también aportaremos su denominación en 
Inglés: 

- Falta (Slip): son causados por problemas en el procesamiento o, simplemente por falta de 
atención. El aprendiz puede autocorregirlas, si así se le indica. Por ejemplo, “This text *tell us 
the story about ...”, “She *recognize him but he *don’t recognize her.”  oraciones donde 
observamos la ausencia de la “-s” de tercera persona de singular de presente simple. 
“Therefore I think she was in love *to him or at least she liked him, even though *he could be 
*his *ex-wife and he didn’t recognize her as he was very drunk”, donde o bien la falta se 
encuentra en la elección del pronombre personal y del adjetivo posesivo masculino, o bien en 
la elección del sustantivo femenino “ex-wife”. 

- Errores (Errors): son formas inexactas que el aprendiz no puede corregir incluso aunque se 
le indique la confusión. 
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- La tercera categoría de Edge son las tentativas (attempts). Aquí se podría observar la 
intención del aprendiz de comunicar algo, aunque sea obvio que carece del conocimiento 
suficiente para expresarlo con corrección. Edge aplaude este tipo de errores ya que apoya la 
iniciativa del aprendiz a “comunicar algo”, por lo que estará activando sus estrategias de 
comunicación. Este tipo de anomalía podría verse en “Most of people like restaurants, but 
they *don’t like *me anything”, o “This *offert you to *chose depending on your preferences”, 
expresión, ésta última que es difícil de entender pero que intenta comunicar una idea. Edge, 
como ya se ha indicado, apoya esta actitud del aprendiz que, aunque se sepa ignorante de 
una determinada forma en la L2, sigue intentándolo y aceptando riesgos antes que 
permanecer callado y sólo atreverse con expresiones seguras. 

Después de estas definiciones de incorrecciones en el aprendizaje de una L2, la más clara y más 
práctica clasificación  de anomalías en el aprendizaje  de L2 es la que nos ofrece James, C. (1998) y 
que es la siguiente: 

- Falta (Slip): pueden ser detectadas y corregidas por el aprendiz, aún sin ayuda. 

- Equivocación (Mistake): pueden ser corregidas por sus autores si esta anomalía les son 
indicadas. 

- Errores (Errors): no pueden ser corregidos hasta que nueva información o conocimiento le 
sea proporcionada al aprendiz. 

- Solecismo (Solecism): son infracciones o rupturas de las reglas gramaticales establecidas 
por los expertos o puristas y que son, normalmente, enseñadas en los colegios.   

3. DESCRIPCIÓN DE ERRORES 

La descripción de errores puede considerarse algo necesario. Es un prerrequisito para poder 
contabilizar los errores y así averiguar cuántos ejemplos tenemos de una u otra clase. Además, nos 
permitirá poder crear categorías. 

3.1.  Errores de categoría lingüística 

Para la descripción de este tipo de errores debemos especificar los errores en función de 
categorías lingüísticas, es decir, en cuanto a dónde se localiza el error dentro del sistema de la 
Lengua Meta. La clasificación ha de estar basada en el elemento lingüístico afectado por el error. 
Siguiendo a Dulay, Burt y Krashen (1982), primero se indica el nivel del lenguaje al que afecta el 
error: en fonología, semántica, gramática, morfología, sintaxis, del texto o discursivo. Debe haber una 
especificación de la categoría de la unidad lingüística. Por ejemplo, si es del nivel gramatical, 
describiremos si es un error de la estructura pasiva, o un error con los auxiliares. Habiendo 
establecido el nivel del error, debemos atender a la clase, por lo que, si es un error de gramática, nos 
preguntaremos si afecta a un nombre, verbo, adjetivo, conjunción, etc. Por último, necesitamos 
especificar el sistema gramatical, si afecta al tiempo verbal, número, voz, etc. Como ejemplo, 
podemos considerar este error: “He usually goes *to hunt on Sundays, and he wakes up very early, 
about half past six in the morning.” El aprendiz debería usar “hunting”, por lo que es un error 
gramatical que implica la clase verbo y al sistema formas nominales del verbo. En “He *seem an 
unhappy man because he was separated. The woman, at the beginning, was angry because he *smell 
of a lot of alcohol…When they *say goodbye, she suddenly remembered his smell of alcohol.”, el 
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aprendiz debería usar “seemed,  smelt y said” en tiempo pasado, por lo que podemos describir estos 
errores como gramaticales que implican la clase verbo y el sistema de tiempo verbal. 

3.2. Criterio de estrategias superficiales  (Taxonomía de estructura superficial) 

Este es el segundo tipo propuesto por Dulay, Burt y Krashen (1982). James (1998) sugiere otra 
definición para esta categoría descriptiva de errores, “Target Modification Taxonomy”, ya que está 
basada en las distintas maneras en las que la versión errónea del aprendiz difiere de la pretendida 
versión de la Lengua Meta.      

3.2.1.   Errores de Adición 

Son el resultado de un uso demasiado leal o fiel de ciertas reglas. Hay varios subtipos. El primero 
es el de regularización, que implica pasar por alto ciertas excepciones y aplicar reglas a dominios 
donde no se deberían aplicar: “She *smelts the hand he held before...”, donde se añade la 
terminación de presente de 3ª persona a un verbo en pasado. 

Segundo, la doble marca o fallo en no eliminar ciertos elementos que son necesarios en algunas 
estructuras lingüísticas pero no en otras, como por ejemplo en “eating at home is *more cheaper than 
eating at restaurants and I think that it is also more comfortable”, donde tenemos una doble marca del 
comparativo de superioridad. O la doble negación en “She never does *nothing on Sunday evenings”. 
Un tercer tipo es la adición simple, que abarca cualquier tipo de adición que no sea regularización o 
doble marca. Un claro ejemplo es la adición de un artículo sin necesidad  en “I like *the restaurants...” 
o en “Flying is the most similar thing to *the real freedom”. 

3.2.2. Errores de Omisión 

Se trata de un tipo de error agramatical, a diferencia de la elipsis que puede estar permitida por la 
gramática.   

La omisión es la ausencia de un morfema o de una palabra que debería aparecer. Afecta sobre 
todo a elementos funcionales, como, por ejemplo, los artículos y las preposiciones. También puede 
aparecer en elementos más importantes dentro de la oración, como en “....when people are 
alcoholics, and Ø(it) is disgusting to me when I see boys and girls ... Alcohol makes people lose *the 
control. *Ø Makes people insane”. La ausencia, por dos veces, del sujeto It es agramatical, aunque se 
consiga la comunicación. En esta frase también aparece el error anteriormente descrito de la adición 
de un artículo definido donde no es necesario, “...*the control”. 

3.2.3.  Errores por Forma Errónea 

Se producen por el uso de una forma errónea de un morfema o de una estructura en lugar de otra 
que sería la correcta. Suelen ser errores formales que reflejan ignorancia o inobservancia de las 
reglas gramaticales, “When he came back, he heard about Ophelia *committed suicide”. El aprendiz 
usa un participio pasado donde debería usar un gerundio, “committing”. 

En el ejemplo, “Now that I’m doing *this studies, she is always encouraging me…” aparece el 
adjetivo demostrativo singular “this” en lugar de “these”. El error también puede producirse en el verbo 
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de la oración al seleccionar y usar incorrectamente un tiempo verbal: “... when *I’d saw a beggar I’d 
give him some money and food”. 

3.2.4.   Errores de Mal Ordenamiento (Colocación Falsa)  

Son errores originados por la colocación incorrecta de un morfema, conjunto de morfemas o 
elementos de la oración alterando el orden sintagmático del enunciado. Parte de la competencia 
lingüística, además de la selección de las formas correctas para ser usadas en el contexto correcto, 
consiste en colocarlas en el orden correcto. Como  Dulay, Burt y Krashen (1982: 163) proponen, estos 
errores de mal ordenamiento son, a menudo, el resultado de confiar, por parte de los aprendices, en 
la realización de “una traducción palabra por palabra de estructuras superficiales de su Lengua 
Madre”. Parece ser así que su causa más frecuente es la interferencia: “He must teach his pupils 
without *them are *boring during his lessons”. La estructura esperada debería ser “He must teach his 
pupils without boring them…”. Observamos también una mala colocación, por otro lado muy 
frecuente, en las preguntas en estilo indirecto, como: ”But I didn’t know who *was that boy”, donde el 
error se produce al colocar el verbo delante del sujeto. Y, claramente, en: “Going to school is the thing 
I most like *during the day because *there I can play with my friends”. Esta frase es traducción literal 
de la lengua madre del aprendiz, el español, donde la libertad de colocación de los elementos de una 
oración es ampliamente mayor que en inglés: “Ir al colegio es la cosa que más me gusta durante el 
día porque allí puedo jugar con mis amigos”. 

Una quinta categoría, no considerada por  Dulay, Burt y Krashen, es añadida por James (1998) en 
la modificación de la estructura superficial. Esta categoría refleja el resultado de la unión de dos 
formas gramaticales para producir una agramatical que denomina “mezcla”. 

3.2.5.   Errores de Mezcla 

También llamados errores de “asociación cruzada”. Se producen cuando el aprendiz tiene en 
mente dos estructuras que están semánticamente relacionadas, y cualquiera de las dos puede servir 
a sus propósitos. La elección no está clara y se realiza una combinación de una parte de ambas 
estructuras para resultar en otra estructura con características de las dos. En algunos casos, esta 
“asociación cruzada” puede asemejarse a una falsa elección de un elemento de la oración. Esta 
“mezcla” de dos expresiones se observa en el siguiente ejemplo: “It was only the beginning of a series 
of *terrorism acts...”, donde las dos posibles estructuras “mezcladas” deberían ser: “... of a series of 
terrorist acts” o “... of a series of acts of terrorism”.    

4.   NIVELES DE ERROR 

Después de la descripción de los errores y sus variantes, ahora nos centramos en la clasificación 
de esos errores atendiendo al nivel del lenguaje en el que el aprendiz estaba actuando cuando 
cometió el error. Se pueden distinguir tres niveles distintos: sustancia, texto y discurso. El aprendiz 
puede estar trabajando, en cuanto al nivel de sustancia, en ortografía o escritura, o bien en 
pronunciación. Si tenemos en cuenta el nivel de texto entonces el aprendiz estará operando en el 
sistema léxico-gramatical de la Lengua Meta para producir o procesar texto. Cualquiera de estos 
errores será considerado como error de composición o comprensión. Si el aprendiz se encuentra 
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trabajando en el nivel de discurso, su posible error será calificado como error de mala formulación o 
error de mal procesamiento. 

4.1. Errores de sustancia 

4.1.1. Errores de Ortografía 

Son errores de producción que implican la escritura. Se pueden calificar de errores mecánicos. 

4.1.1.1. Errores de puntuación 

Son errores muy frecuentes en la producción. Algunos ejemplos pueden ser: intercambiar unos 
signos de puntuación por otros, como podríamos ver al usar una coma en lugar de un punto, “...she 
went to The Netherlands to take her practice period*, she was training at that time to become a 
teacher”. También, la no utilización de comas para separar información adicional, “The woman   *Ø at 
the beginning*Ø was angry because ...”. Otro error de puntuación es el uso en exceso de comillas, 
“When I’m hungry, I go to eat *”fish” and *”chips”, o del apostrofe, “Also it*’s eating habits changed...”. 
Por el contrario, también podemos encontrarnos con la omisión de signos de puntuación para separar 
oraciones, “... if I have a lot of family*Ø however I don’t like living...”. 

4.1.1.2. Errores ortográficos propiamente dichos 

Estos errores quebrantan ciertos acuerdos por representar fonemas con grafemas incorrectos. Un 
grafema es “la unidad mínima e indivisible de un sistema de representación gráfica de la lengua” 
(Concise Oxford Dictionary, 1989). Así, <f>, <ff>, <ph> son grafemas del fonema /f/. 

Es bastante común localizar errores ortográficos por confusión en los grafemas de sonidos muy 
similares, “..., about their *lifes and stop before ...”, o por la omisión en la aplicación de una regla 
ortográfica, “... when the man *tryed to talk ...” 

La aparición de un término por otro puede confundir a la hora de clasificar un  error. En “She 
wanted to be a teacher of English and that is *way she made sure …” es claro que el aprendiz quiere 
usar “why”, por lo que el error puede ser ortográfico por una mala elección, por una posible confusión 
con un probable homófono que, sin serlo, tiene una pronunciación cercana o un error que según 
Edge, J. (1989) sería solamente un “slip”.         

El uso de un grafema para representar un sonido que es igual al sonido de esa letra, lo que en 
inglés se denomina error de ortografía “letter naming” según James (1998), provoca errores como: 
“She said to him “nice to meet you” to make him *fell better”, aunque también podríamos pensar que, 
de nuevo, se trata, simplemente, de un “slip”. Otro ejemplo de esto último podría ser: “The most 
important thing that a *techer must know is ...”.    

Es relativamente frecuente que se produzca la confusión entre dos palabras que se pronuncian 
igual pero que difieren en ortografía, es decir, es normal encontrar una confusión de homófonos: 
“Travelling by *plain is one of the fastest ways to move between countries”, “plain” usado por “plane”. 
Similar a este último error tenemos, “…when I was a little child or maybe in some *weadings, but I 
can´t remember them…”, aunque con la diferencia de que la palabra “weadings” no existe en Inglés. 
Esto podría ser una desafortunada elección en la ortografía por parte del aprendiz.     
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4.2. Errores de nivel de texto 

El término “texto” se usa normalmente para designar una unidad de lengua escrita mayor que una 
frase. Haciendo referencia a Widdowson (1995), “texto puede tener cualquier forma o tamaño. Puede 
corresponder en extensión a cualquier unidad lingüística: palabra, oración, combinación de 
oraciones”. Por lo tanto, los errores de nivel de texto surgen de la ignorancia o mala aplicación de las 
reglas léxico-gramaticales del lenguaje. 

4.2.1. Errores Léxicos 

Los aprendices de L2 sienten que el aprendizaje del vocabulario es muy importante en la 
adquisición de esa L2, hasta llegar a equiparar una lengua con su vocabulario. Aunque esta visión no 
sea correcta, se ha de tener muy en cuenta, ya que para realizar un AE debemos recordar que el 
error léxico es uno de los más frecuentes en el aprendizaje de L2. Además, la experiencia y estudios 
lingüísticos realizados avalan el hecho de que los hablantes nativos consideran estos errores en el 
vocabulario de la IL de los aprendices más perjudiciales e irritantes que otros muchos tipos de 
errores. Por todo esto, existen razones para realizar un AE léxico. 

4.2.1.1. Clasificación de errores léxicos 

4.2.1.1.1. Errores formales del léxico 

Podemos empezar con esta categoría incluyendo errores debidos a una mala selección de 
palabras que difieren en el sufijo, “He asks the cab driver… and this cabbie is even more *irritable / 
√irritated than the first one”, ya que el contexto de la frase no nos indica una condición del personaje, 
sino el estado de ánimo en que éste se encuentra resultante de una situación. 

También podemos encontrar expresiones donde hay palabras equivocadamente utilizadas cuyo 
error sólo está basado en la diferencia de alguna vocal como, “They put them inside a coffee box and 
at *least they could buy it”. La frase debería tener la expresión “at last” por lo que el error surge al 
utilizar otra palabra muy similar en su forma. El rasgo crucial de este tipo de errores indica que otra 
palabra real existente en la L2 es utilizada en lugar de la deseada. Esta palabra sustituta puede 
parecerse mucho en la forma, pero no necesariamente en el significado. Cuanto mayor es la 
diferencia en el significado, más absurdo parece el error. Estas palabras sustitutas pueden ser, como 
en los ejemplos anteriores, palabras pertenecientes a la misma L2, pero cuando esa mala elección se 
produce por una semejanza formal entre una palabra de la L2 y una palabra de la L1, entonces 
estaremos hablando de falsos amigos o “false friends”. Los siguientes ejemplos muestran, con 
claridad, como esta confusión, sólo por semejanza formal entre términos, puede llevar a una mala 
interpretación del mensaje, “One thing of the city which really surprised me was the way how the 
buildings connected each other by crystal tunnels, so the *officers do not have to walk on the streets in 
winter”. La L1 del aprendiz, el español, le ha llevado a utilizar este falso amigo, “officers” cuando el 
término deseado debería ser “office workers”. En la misma composición de este aprendiz 
encontramos, “My relation with the people there was very positive, in spite of my limitations with the 
*idiom”. Es claro que, gracias al contexto, el término que se buscaba en esta expresión es “language” 
y no “idiom”. Los falsos amigos pueden llegar a aparecer, incluso en parejas dentro de la misma 
oración,”At the beginning of the story he can seem a bad boy but *actually he is a *sensible person”. 
El significado de esta frase puede ser perfectamente entendido fuera de su contexto, pero la 
utilización de dos falsos amigos, desde mi punto de vista, hace que este significado no sea el 
pretendido. Los términos buscados que deberían proporcionar el verdadero significado a esta oración 
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son “at the present moment” y “sensitive”. Teniendo en cuenta la L1 del aprendiz, español, es fácil ver 
la relación de estos falsos amigos: “actually / actualmente = at the present moment” y “sensible / 
sensible = sensitive”. Otro ejemplo claro es, “I´ll practise exercises or a *lecture with my English book”, 
donde “lecture / lectura = reading”. Este error formal aparece no sólo en palabras puntuales, sino que 
podemos encontrarlos en expresiones e, incluso, introduciendo oraciones:” *To this form, he can know 
if the ghost told him the truth”, es un ejemplo procedente de la expresión del español “de esta forma” y 
que se convierte en un falso amigo de la expresión inglesa “In this way”.  

Son muchas y muy frecuentes estas confusiones entre términos de ambas lenguas, es decir, la 
producción de errores formales de léxico, aunque, en ciertas ocasiones, esa semejanza formal puede 
llevar a la utilización de palabras nuevas no existentes en la L2. En este caso estaremos hablando de 
palabras “creadas” por el aprendiz recurriendo a recursos de su L1. Estos son errores interlingüísticos 
debidos a una formación errónea. Puede haber de tres tipos:  

a) Préstamos: si usamos en la LM una palabra de la L1 sin realizar ninguna adaptación de esta 
palabra al nuevo código de la L2. El principal motivo de estos errores suele ser la escasez de 
vocabulario en la IL del aprendiz, “I played a traditional instrument of Salamanca with the *tutora”. 

b) Palabras de nuevo cuño (coinage): cuando una palabra nueva, derivada de la L1, es adaptada a 
la estructura de la L2 porque los aprendices piensan que puede ser un término “fiable”, ”The perfect 
teacher must also be *informated of some modern methods” o “Another essential aspect for the 
teacher is to know each pupil individually to be able to *proporcionate them a good education in order 
to manage in a precise society…” 

 c) Calco: cuando una palabra nueva creada en la L2 es el resultado de una traducción literal de 
una palabra de la L1,” On Thursday, we made a *boat trip  around Anatolia Coast” del español “viaje 
en barco” en lugar de “voyage” o “cruise”. Los calcos se pueden aplicar a toda una frase, y esto es 
algo bastante común, dando expresiones como, “The first is my father….*Let´s go with my mother,…”. 
El significado de esta frase no es el de acompañar a su madre, sino el de “ahora hablemos de mi 
madre”, es decir,” Let´s talk about my mother”. 

4.2.2.  Errores Gramaticales 

4.2.2.1. Errores Morfológicos 

La gramática ha sido tradicionalmente considerada o examinada en términos de sintaxis y 
morfología. La primera encargándose de las estructuras más extensas que la palabra y la segunda 
ocupándose de la estructura de la palabra. No es, por tanto, extraño que tratemos errores de 
morfología cuando se estudian los errores del léxico. Así, los errores morfológicos son los errores que 
conllevan un fallo en el cumplimiento de las normas gramaticales para proporcionar una parte (sufijos, 
terminaciones plurales, etc.) a una palabra perteneciente a cualquiera de las diferentes clases de 
palabras en inglés: nombres, verbos, adjetivos, adverbios y preposiciones. Uno de los más 
importantes y, a su vez, de los más comunes es la falta de inclusión de la “-s” final en la terminación 
de los verbos en 3ª persona del singular de presente. Este es un matiz de concordancia que se limita 
a los verbos y a los auxiliares en presente simple. 

Un segundo tipo de error es la no utilización de una forma correcta de verbo en plural como 
“people is …” o de un sustantivo en plural irregular, “because parks are places where *child can play 
and …”. De hecho, también aparecen errores contradictorios, en la forma, a los errores que 
acabamos de mencionar como puede ser la sobreinclusión de la “-s” plural donde no debería ser 
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usada: en adjetivos, “You can go to a lot of places and very *differents …”, en nombres incontables, 
“The difference between their *foods and ours …”, “I would like to repeat it again to practice my new 
*knowledges of English”. 

Otro error común de morfología es el que afecta al uso del gerundio en inglés como término de una 
preposición, “A teacher must be with his pupils without *becomes / √becoming a boring person.” 
También el uso excesivo, así como la omisión, de la terminación regular “-ed” del pasado simple, de 
un tiempo perfecto o de la voz pasiva. Algún ejemplo de estos últimos errores lo vemos en, 
“Nowadays, we are used to being comfortable in this material world and we don’t *used to think any 
more.”, or “I would *lived in a Palace …”, expresiones donde observamos que los estudiantes han 
utilizado la terminación “-ed”  en lugar de la forma de infinitivo.  

4.2.2.2. Errores de Sintaxis 

Hasta aquí hemos revisado errores que afectan al uso incorrecto de una palabra. En este apartado 
veremos aquellos que conciernen a textos más extensos, como el sintagma, frase, oración compleja o 
párrafos. 

Los errores en sintagmas implican errores en las relaciones entre partes de una frase, mientras 
que los errores en frases incluyen errores en cualquier tipo de sintagma completo dentro de la 
estructura de una frase. Estas anomalías pueden tener distintas características, como que el 
sintagma completo sea omitido, “In my opinion, they met in a train station, but they didn’t recognize 
*[each other].”, “… you will be a perfect teacher and your pupils will remember *[you] for good.” 
También aparecen estos errores cuando los sintagmas están desordenados, “*In your house you can’t 
eat chinese food but *in the restaurants you can”., “Furthermore, the man *because of his 
drunkenness did not recognize his ex-wife”, “I like my school, because *with my teacher I Iearn a lot of 
things”.    

Los errores sintácticos pueden también implicar la selección y combinación de frases para formar 
unidades más amplias, como oraciones complejas. Esta unión puede darse entre oraciones simples 
que no son combinadas  correctamente como en, “if they are actually in love, so they’ll be happier.” La 
segunda oración indica el resultado de una acción, es decir, una oración subordinada de resultado, no 
parte de una oración condicional. 

Otro error sintáctico puede aparecer en la combinación de dos frases independientes y 
sintácticamente equivalentes, es decir, en la coordinación. Un intento de unir dos frases que no 
cumplan esas características puede llevar a una “coordinación errónea”. Consideremos la frase, “I 
think it should be very expensive to clean it and all the other expenses”. Las dos oraciones 
coordinadas no son equivalentes. De hecho, la primera es una oración y la segunda un sintagma 
nominal. Lo único que tienen en común es que ambas son complementos del verbo “to be”. 

4.3.  Errores de Discurso 

Las composiciones escritas de los aprendices de L2 pueden ser evaluadas desde el punto de vista 
de organización del texto y del desarrollo de los párrafos del que hagan uso. Pueden analizarse 
cualidades tan deseables como la correcta relación entre sus elementos, la claridad e, incluso, la 
originalidad. De este modo estaremos intentando especificar la coherencia del trabajo del estudiante. 
Das (1978), establece la diferencia entre el “valor como texto”, cohesión, y entre el “valor como 
mensaje”, coherencia. Este último valor se define en relación a la función comunicativa, implicando 
tanto la intención del escritor como la interpretación del lector. El énfasis cambia ahora del texto y sus 
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componentes lingüísticos al significado intencionado del escritor o hablante. Nos trasladamos al 
campo del discurso, es decir, ahora podemos distinguir los errores del texto de los errores del 
discurso. 

La coherencia de un texto está relacionada con el contenido. No buscaremos más en los 
“indicadores” de la superficie del texto sino en sus relaciones conceptuales. Debemos fijarnos en la 
necesidad de que los componentes de un discurso sean relevantes  para su objetivo general. Si un 
discurso contiene enunciados o conceptos irrelevantes, éste pierde coherencia. También, si 
analizamos un texto, debemos esperar e, incluso, demandar  que esos enunciados estén 
relacionados unos con otros y, por último, que estén dispuestos en un orden efectivo. Un ejemplo 
donde podemos apreciar esta falta de coherencia en el texto puede ser el siguiente párrafo, “I think 
that the man was a ‘spite’ and it was the reason because he drank, and in the subway station he saw 
a woman who looked like his ex-wife”. La extrañeza que nos produce la lectura de estas frases nos 
hace referencia a esa falta de relación entre los enunciados y, seguramente, a un escaso orden de 
presentación, como podemos observar en el siguiente párrafo que trata de dar respuesta a una 
cuestión planteada sobre cómo controlar problemas de disciplina. Aparte de ciertos errores 
gramaticales, lo más destacable es esa falta de orden en las ideas que acabamos de comentar, “This 
phenomenon needs all authorities is working to finish. Parents need any solution to help children. All 
children need love, comprehension and help. On the streets can have more police”. 

Incluso en la estructura interna de una oración, en sus relaciones sintagmáticas, encontramos esa 
falta de coherencia, “I was drinking party with my friends, but never I was out of control, and never 
Police leave has been cancelled any party.” 

5.   DIAGNÓSTICO DE ERRORES 

Después de describir y clasificar errores debemos llevar a cabo la realización de un necesario 
diagnóstico de esos errores. Dulay, Burt and Krashen (1982: 145) establecen que “The accurate 
description of errors is a separate activity from the task of inferring the sources of those errors”. 

El diagnóstico va más allá de la descripción y requiere explicación buscando las causas del error. 
Pero, ¿cuál es la causa de que los aprendices cometan errores? Con toda seguridad se debe al 
sistema de reglas de una lengua. Si una lengua no tuviera ese sistema de reglas, sería inviable 
aprenderla y tendríamos como resultado que sería imposible cometer errores en esa lengua al no 
tener criterio con el que medir los intentos del aprendiz. Además de esta consecuencia, también sería 
imposible, en principio, realizar un aprendizaje gradual, ya que cualquier sistema es una acumulación 
e integración de sus partes, y sólo se conoce y se llega a comprender un sistema al conocer esas 
partes que lo componen.  

Todos los aprendices de L2 saben que una lengua está sistemáticamente organizada y una 
prueba de ello son la mayoría de errores que son cometidos por los aprendices. Estos errores caen 
en moldes y tienen coincidencias, por lo que podríamos plantearnos por qué los errores tienen esa 
forma o configuración que tienen.  

Ignorancia 

Ya vimos que la causa primordial de un error es la ignorancia de un determinado elemento de la 
Lengua Meta. Cuando se desconoce un elemento que es necesario y el aprendiz recurre a la L1 y 
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toma prestado un sustituto, la consecuencia puede ser un error de transferencia de la L1. Si el 
aprendiz conoce ese elemento en la L2, aunque no logra acceder a él, es, en ese momento, cuando 
recurre a un sustituto de la L1.  Entonces hablamos de un posible error de interferencia de la L1. 

Es necesario, para un correcto primer diagnóstico, esto es, el que explica por qué ocurre un error, 
tener en cuenta la realidad de la ignorancia, por parte del aprendiz, de un determinado elemento de la 
L2. Recordemos que este desconocimiento es esencial para distinguir entre error y equivocación. 
Corder en “Error Analysis and Interlanguage” (1981) distingue entre tomar prestado, “borrowing”, para 
“propósitos inmediatos”, algún elemento de la L1 para usarlo en su IL como una estrategia de 
comunicación, e incorporación, “incorporation”, que sucede cuando ese elemento prestado es 
“aceptado por el interlocutor como bien formado en la L2” y, por tanto, se incorpora en la IL del 
aprendiz. 

Siguiendo la categorización hecha por James, C. (1998), existe un acuerdo general para las 
principales categorías de errores basadas en el diagnóstico. 

5.1.  Errores entre lenguas: Influencia de la L1 

La esencia fundamental del Análisis Contrastivo entre L1 y L2 es que los elementos que son 
similares en las dos lenguas serán más fáciles de aprender que aquellos que son diferentes. Si son 
similares, los aprendices se beneficiarán de una transferencia positiva desde la L1. Si son diferentes, 
se verán cargados con una transferencia negativa añadida o interferencia. Ante esto, es bastante 
común explicar ciertos errores originados en la transferencia desde la L1 como errores de traducción 
de la L1. 

La prueba más clara de la interferencia producida desde la L1 aparece cuando una estructura 
completamente diferente entre la L1 y la L2 es utilizada por el aprendiz como estructura correcta en la 
L2. En el siguiente caso la estructura sintáctica interna de la frase en la L2 es un pronombre personal 
en función de sujeto más el verbo principal “to like” que rige un gerundio como su complemento 
directo, “I like going out with my friends….”. Esta misma estructura en la L1 es absolutamente distinta 
si atendemos a los mismos componentes de la frase, ya que el complemento directo y el sujeto 
intercambian sus funciones sintácticas, “Me gusta salir con mis amigos” (*Going out with my friends 
likes me). También observamos esta interferencia cuando se produce la traducción literal de una 
expresión desde la L1 cuyo resultado no coincide con la expresión correcta correspondiente en la L2, 
“It was our *trip of end of course”. Esta afirmación creada por el aprendiz, y traducida literalmente del 
español, debería haber sido expresada como, “...our end of the year trip”. 

5.2. Errores por causas de la L2 

Aparte de usar la transferencia desde la L1 como recurso, los aprendices que desconocen un 
elemento concreto de la LM pueden, o bien aprender ese elemento utilizando sus estrategias de 
aprendizaje, o bien pueden intentar cubrir esa laguna recurriendo a sus estrategias de comunicación. 
Ambas, las estrategias de aprendizaje como las de comunicación, pueden ser fuente o causa de 
error.  
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5.2.1. Errores basados en las estrategias de aprendizaje 

5.2.1.1. Falsa analogía 

El aprendiz asume, erróneamente, que el nuevo elemento aprendido en la L2 tiene un 
comportamiento gramatical semejante a otro ya aprendido previamente. Así podemos encontrarnos 
con algunos de los errores más comunes en el aprendizaje de Inglés como L2: convertir en regulares 
aquellos plurales que son irregulares, “... and the monster had big ears and long *tooths”, o añadir una 
terminación regular a un plural irregular que ya se está usando en su forma correcta, The “botellón” is 
out of control because there are *childrens who are under age drinkers”. Esta analogía aparece 
también en participios de pasado donde se atribuye una terminación irregular errónea al participio 
pasado de “to have”, “... but in the text there’re signs that they had *haven a common past”.  

5.2.1.2.  Aplicación incompleta de una regla gramatical 

Este error se observa cuando el aprendiz no aplica una norma gramatical compleja en su totalidad, 
y sólo algunos de los componentes de esta norma aparecen en la estructura creada por el aprendiz. 
Podríamos pensar que la estrategia usada por este aprendiz es tender a la simplificación: ante la 
posibilidad de intentar construir esa estructura compleja de una vez, el aprendiz la descompone en 
operaciones más pequeñas que irá perfeccionando poco a poco. Así en, “The man is drunk and he 
comes into the train, where  there is a woman, who is his ex-wife, but he doesn’t know who *is she.”, 
el aprendiz solo ha aplicado dos componentes de la norma de formación de una pregunta indirecta: 
ha seleccionado bien el pronombre interrogativo “who” y lo ha colocado en su lugar correcto, pero ha 
omitido invertir el orden del sujeto y el verbo que en este tipo de estructura se corresponde al mismo 
orden que en una oración afirmativa. A continuación hay otro ejemplo donde la estructura de una 
oración imperativa en estilo indirecto contiene un error en uno de sus componentes. El primer verbo 
imperativo en infinitivo es correcto, pero el segundo imperativo negativo tiene un error en su 
construcción en estilo indirecto ya que sigue siendo utilizado con un verbo auxiliar negativo en lugar 
de un infinitivo negativo, “He said to me to shut the door but *didn’t / √not to lock it”. En la siguiente 
estructura compleja, la voz pasiva con infinitivo, el aprendiz ha formado bien el verbo en voz pasiva, 
pero comete el error de no usar un infinitivo tras ese verbo principal usando, en su lugar, una oración 
subordinada, “The company is thought *that is / √to be planning a new advertising campaign”. 

Pasar por alto ciertas restricciones de alguna regla gramatical también podría considerarse un 
error que se ha debido a las estructuras internas de la L2. En el ejemplo, “I would like *to work / 
√working as a teacher in a small school in the country”, el error se debe al hecho de ignorar que el 
verbo “to like”, siguiendo las reglas gramaticales de inglés, rige un complemento de gerundio. 

5.2.2.  Errores basados en estrategias de comunicación 

En ocasiones los aprendices asumen que si son capaces de expresar una idea X cualquiera en la 
L2, también serán capaces de expresar otra que sea gramaticalmente similar, aunque no la hayan 
aprendido con anterioridad. Si se desconoce esa forma concreta, el uso de una expresión semejante 
o que pueda ser aproximada en la L2 es una de las estrategias más comunes usadas por los 
aprendices en cualquier acto de comunicación. Se puede llevar a cabo de diversas formas. La más 
usada es la utilización de un sinónimo cercano. Un ejemplo de esta estrategia podría ser, “This story 
*speaks to us about the meeting of a woman …”, donde el aprendiz usa el verbo “to speak” en lugar 
del pretendido “to tell”. Otra opción alternativa es el uso de un antónimo negativo, siendo este caso de 
“error” por estrategias comunicativas mucho más común en el lenguaje oral que en el escrito, “... a 
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teacher will always find *not hard-working students”. En este caso el aprendiz ha utilizado un adjetivo 
negativo al no conocer o no recordar el adjetivo buscado que debería ser “lazy”. Una tercera opción 
que podemos encontrar en este tipo de errores es la de “acuñar” una palabra nueva en la L2 desde 
otra palabra de la L1, “In a pub,  *it is very expensive a *cope and they only drink one beer or one 
*cope". Esta última palabra carece del sentido que se le quiere dar en inglés, ya que es un término 
acuñado del español “copa”. Esta estrategia puede ser también considerada como un “calco” puesto 
que se habría producido una traducción casi literal desde la L1.  

Dentro de las estrategias de comunicación debemos referirnos a una estrategia muy común entre 
los aprendices que es usada cuando se produce el desconocimiento de un término o vocabulario 
concreto: el circunloquio. En este caso el aprendiz tiene identificados ciertos atributos del referente y 
los menciona en un intento de identificar y hacer comprender cuál es ese referente en cuestión, “My 
brother is studying a language *which is spoken abroad to get a better job”. Aunque el aprendiz 
conoce y maneja vocabulario suficiente para ser capaz de hacerse comprender, en esta expresión 
concreta no ha usado el esperado adjetivo “foreign”, por lo que ha recurrido al circunloquio “which is 
spoken abroad” para completar su enunciado. 

CONCLUSIÓN 

Una de las principales tareas de los maestros de Lengua Extranjeras o Segundas Lenguas (L2) es 
proporcionar en clase un modelo estándar de esa Lengua, pero también puede haber otros roles. Uno 
de ellos podría ser el exponer a los estudiantes más avanzados a formas no estándar o a ciertas 
variantes de la L2 con una finalidad meramente comunicativa. Muchas veces, ese modelo estándar es 
problemático incluso para los propios maestros nativos, por lo que para los no nativos de una lengua 
habría que añadir sus propias restricciones o limitaciones en su dominio de esa L2. No estamos 
hablando de la habilidad del maestro para sobrevivir en esa lengua extranjera, sino que los docentes 
deben tener sus propias necesidades “profesionales” y necesitan, no sólo una competencia en el 
dominio lingüístico de la L2 que les permita afrontar las exigencias de una clase de idiomas, sino 
también una correcta preparación metodológica para proporcionar a sus estudiantes la posibilidad de 
acceder al mejor y más completo conocimiento de la lengua a estudiar.  

Si un maestro de L2 quiere llevar a cabo su labor correctamente, sabe, o debería saber, que ha de 
tener las habilidades adecuadas para cumplir con sus cuatro cometidos principales: ser quien dirija la 
clase, ser el educador, ser un buen comunicador y ser una persona con muchos recursos. 

La retroalimentación de los profesores a los errores de los estudiantes juega un papel vital en el 
reconocimiento del vacío que pueda existir entre la L1 de estos estudiantes y la L2. Como ya se ha 
comentado en anteriores apartados de este artículo, los errores de los estudiantes pueden arrojar 
luces en el proceso de adquisición de la L2 e informan a los profesores acerca del estado de los 
conocimientos del estudiante:  
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“Errors	  are	  significant	  in	  three	  different	  ways.	  First	  to	  the	  teacher,	  in	  that	  they	  tell	  him,	  
if	  he	  undertakes	  a	  systematic	  analysis,	  how	  far	  towards	  the	  goal	  the	  learner	  has	  
progressed	  and,	  consequently,	  what	  remains	  for	  him	  to	  learn.	  Second,	  they	  provide	  to	  
the	  researcher	  evidence	  of	  how	  language	  is	  learned	  or	  acquired,	  what	  strategies	  or	  
procedures	  the	  learner	  is	  employing	  in	  his	  discovery	  of	  the	  language.	  Thirdly,	  they	  are	  
indispensable	  to	  the	  learner	  himself,	  because	  we	  can	  regard	  the	  making	  of	  errors	  as	  a	  
device	  the	  learner	  uses	  in	  order	  to	  learn.”	  (Corder,	  1967:	  167)	  

El diagnóstico de estos errores podría ayudar a evaluar la etapa de desarrollo de la L2 en la que 
se encuentran los aprendices y así poder ajustar la enseñanza a lo que es apropiado para cada 
etapa. Conseguiríamos que los estudiantes estén en el nivel adecuado a su desarrollo para poder 
procesar esa información y así poder adquirir nuevas estructuras. 

Aun así, los alumnos no deben preocuparse en exceso porque estén cometiendo errores. Es 
provechoso que ellos asuman que cometer errores es parte del proceso de mejora que debe darse 
desde la L1 a la L2. Podemos sugerir la táctica de no corregir inmediatamente a los estudiantes, sino 
animarlos a que se corrijan ellos mismos o que lo hagan sus compañeros (peer correction). El 
profesor puede ser un “facilitador” que propicie la reflexión acerca del error. El conocimiento en el 
diagnóstico y análisis de errores puede favorecer la labor de crear en el alumno la capacidad de 
visualizar el error de una manera más razonada y esto le permitirá, como hemos dicho, reflexionar 
sobre los errores detectados. De esta forma, no sólo se corrige, sino que se ayuda a aprender y, por 
lo tanto, se enseña a aprender. Una estrategia didáctica es simplemente dar señales de qué 
elementos pueden ser impropios en el texto escrito, y también hablado, y que él mismo reflexione y 
juzgue los errores y sugiera soluciones al problema. Es importante también que todo este proceso 
tenga en cuenta y se lleve a cabo sobre el mensaje en su conjunto y no sólo sobre elementos 
aislados. Corregir dentro del contexto. 

Debemos siempre tener en cuenta la edad del estudiante y, por consiguiente, su capacidad de 
adquisición. Con estudiantes muy jóvenes, las lecciones se deben enfocar en la lengua hablada en 
general, se debe enseñar en la lengua de instrucción lo máximo posible. Con alumnos más adultos, 
como en el caso de este trabajo, el concepto lingüístico es importante a causa del acceso limitado a la 
L2 y que, además, estos estudiantes dependen mucho más de los parámetros de la L1 y de la 
enseñanza explícita y, quizás, formal de la L2 para reajustarse y aprender.     

Así, con este trabajo sobre clasificación y diagnóstico de errores esperamos aportar una breve 
descripción de cuáles son muchos de los errores cometidos por estudiantes de L2, esperando que 
sirva para el diseño y elaboración de materiales y actividades didácticas encaminadas a optimizar el 
aprendizaje de una L2, aunque somos conscientes de la ingente labor que todavía queda por realizar 
hasta conseguir el objetivo final: lograr que los estudiantes de Inglés como Lengua Extranjera 
alcancen un dominio completo en esa lengua.                                
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Abstract 

This paper reports on the results of quantitative research carried out on a group of seventy-two 
teachers using CLIL methodology (Content and Language Integrated Learning) in primary schools in 
Salamanca, in the region of Castilla y León. A questionnaire was used to collect data regarding the 
characteristics of the in-service CLIL teachers currently working under this new paradigm, thus, 
providing an overview in this field of study. This research is based on the assumptions that teaching 
through a foreign language is not an easy task and that teachers lack sufficient and adequate 
methodology and teaching training to meet the challenge of successful and quality CLIL. As these 
bilingual programs are being implemented at a rapid and continuous way, there is a need for CLIL 
teacher training so that they can carry out their work efficiently and with the confidence to offer 
successful teaching. 

Key words: CLIL methodology, foreign language acquisition, teacher training, teacher needs, 
bilingual education. 

 

Introduction 

The processes of European integration and globalization have led to a greater consideration of the 
cultural, social and economic value of a good knowledge of foreign languages in recent decades 
(Council of Europe, 2006). 

On a personal level, knowing other languages is the best tool for openness and mobility which 
allows people to get to know other cultures as well as experience them. It also increases the maturity, 
consistency and prosperity of society as a whole, giving the individuals a genuine freedom. 

On the other hand, and while the human mind is open to language learning over a lifetime, the 
relatively recent findings in neuroscience have revealed that the ability to learn other languages in 
infancy is optimal (Brewster, Ellis, Girard, 2004; Lynne, 2001).  

In this way, it has been established that early exposure to a foreign language develops effective 
strategies for grammatical treatment, accent appropriateness and lexis acquisition.  

However, if the first exposure occurs between 11 and 13 years, the pattern of activation is much 
more diffuse, particularly, if the grammar of the second language is different from that of the mother 
tongue (Birdsong, 2004, Newport, 1990, Hyltenstam and Abrahamsson, 2003). With respect to 
phonetics, the sensitive period for the acquisition of a correct accent seems to be at 12 years of age 
(Major, 1998), except in variations associated with individual differences. 

This increased efficiency in children learning foreign languages have resulted in greater 
educational policies on foreign language teaching that have taken into account the validity of these 
findings. 

Spanish education has failed, so far, in providing quality teaching of foreign languages with a high 
degree of efficiency in what regards to school stages. The European Commission authorized a Special 
Eurobarometer on Europeans and languages; one of the objectives was to gather information 
regarding the foreign language ability of Europeans. Fieldwork was completed in 2005 and the results 
published in 2006. In Spain, 56 % of citizens admit to being monolingual; only 17 % can hold a 
conversation in two languages, one of the lowest among the European member states. 
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However, recent initiatives within the Spanish Autonomous Communities, have been taken for the 
development of bilingual education programs, which, if carefully designed and implemented, a better 
mastery of a foreign language could be achieved in a relatively short period of time in quite a different 
scenario. 

Following the Council of Europe initiatives for the development of language education policies 
based on plurilingualism, a specific European interdisciplinary approach represented by CLIL (Content 
and Language Integrated Learning), began to take shape over the community of educators, and 
served as a background to a number of experiments being carried out in different educational settings 
in Spain, and as is our case, in the city of Salamanca.  

 The CLIL concept emerged under the auspices of the European Council, but also within a large 
number of Commission funded projects such as the BILD and the DIESeLL projects, the CLIL 
Compendium, the TIE-CLIL, represent just a small sample of the work undertaken through the 1990s 
up until today, sharing knowledge and expertise which is already an asset to European language 
acquisition and language pedagogy research (Perez 1997; Marsh and Marsland 1999; Nikula and 
Marsh 1997).  

As a result of this desire to improve foreign language skills, the implementations of CLIL 
programmes are becoming commonplace throughout this region in the belief that this kind of approach 
is the best way to improve students ‘command of foreign languages without devoting too much time to 
their teaching. 

Objectives 

1. To demonstrate that most CLIL teachers only have the Diploma in English as a Foreign 
Language. This means possessing a proficiency level B1 according to the Common Framework of 
Reference for European Languages. 

2. To check that most CLIL teachers received little or no training in this methodology before starting 
to use it. 

 3. To confirm that the majority of teaching materials with CLIL methodology is based on annual 
plans of the contents taught.  

 4. To corroborate that CLIL teachers design and develop the material they need for the teaching of 
their subjects. 

 5. To corroborate that the teaching of subjects in the CLIL methodology is carried out supported 
mainly by a textbook. 

 6. To check that CLIL teachers organize their classroom teaching process primarily through 
individual activities and sometimes in groups. 

 7. To demonstrate that most teachers in the CLIL methodology lack the necessary competence to 
teach within the CLIL framework. 

CLIL definition 

Most of the work on the subject agree in stating that the term CLIL (Content and Language 
Integrated Learning) was created in the early 90s by David Marsh and Anne Maljers, a group of 
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experts in the European context, with the intention of creating a neutral and accessible term in order to 
facilitate communication between international professionals in the field (Mehisto, Marsh and Frigols, 
2008). 

Among the different definitions of CLIL, we find the one provided by Marsh (2002), which is 
regarded as the most complete since it highlights the purpose of this methodology: 
"CLIL refers to situations where subjects, or parts of subjects, are taught through a foreign language 
with a dual-focused aim, namely the learning of content, and the simultaneous learning of a foreign 
language" (Ibid, 2002, p.p. 15). 

This definition is more complete because it highlights the true purpose of the inherent educational 
paradigm in the CLIL methodology. Through CLIL practice, students learn curriculum content while at 
the same time, they learn and develop the foreign language. This dual purpose is what makes this 
new approach the best option in the teaching and learning of a foreign language in a school context. 

It is of interest to include a different observation about the CLIL methodology posed by Graddol 
(2006, p.p. 88) who says that CLIL is "an approach in bilingual education where both curricular content 
(like Science or Geography) and English are taught and learnt together. The student does not have to 
have a high level of competence before starting to learn with this new methodology." 

The following definition extends the CLIL potential even further "The CLIL methodology is the use 
of language to learn. It offers the opportunity for a level special purpose communication not only in 
language but also in the first language. “Marsh, Marsland and Stenberg, 2001, p.p. 109). 

According to the authors cited above, the language in CLIL is considered as a "vehicle", not only as 
an entity in itself. This is a crucial observation that is part of the great social and educational change 
that took place since the beginning of the development of the internet and globalization phenomenon 
where the English language becomes an added value within all curricula worldwide that focuses not 
only on the form of the language in itself but as a tool for learning more. 

 CLIL characteristics 

In regards to the characteristics of this new educational approach, with respect to the development 
and acquisition of a foreign language, studies on CLIL methodology in some forms of bilingual 
education, have helped define those features that determine successful learning, optimizing its 
potential beyond linguistic achievement (Marsh and Langé, 2000; Marsh and Frigols, 2007; Maljers, 
Marsh, Mehisto, Wolff, Genesee and Frigols 2010). 

Since CLIL shares the main elements of what is understood to be the acquisition of a second or 
foreign language: exposure to information , processing of meaning, form processing and language 
production ( Skehan, 1998 ), we should mention in the first place Krashen ( 1985), whose Input 
Hypothesis was based on the idea that one of the requirements for learners to acquire languages was 
the exposure to understandable and abundant input; a core characteristic of the CLIL methodology 
since it makes use of curriculum content to develop the second or foreign language, thus, providing a 
lesson rich in input. 

Skehan (1998), also states that learners tend to process first the information they consider relevant 
and which is understood, activating then, the long-term memory. This is also another feature of this 
new approach, which is known for offering a real purpose for language use in the context of the class. 
With regards to students' language production, Swain and Lapkin (1995) framed the Output 
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Hypothesis, which contrasted with Krashen's Input Hypothesis. These authors claim that for a second  
or foreign language learning to take place, it is not sufficient to receive information which is 
understandable and rich in meaning, it is also  important to enable students ´verbal production, so that 
they become aware of their mistakes and force them to seek more precise linguistic forms for 
expression. This characteristic of pushing output is crucial in the CLIL approach, since its emphasis is 
on the negotiation of meaning rather than on the form of the language, thus, encouraging students to 
develop the vocabulary and syntax. 

If we take into account the views of Grabe and Stoller (1997), the natural acquisition of language in 
the CLIL methodology, allows children to develop thinking skills, such as organization, analysis and 
generation of ideas as well as discursive competence. Always according to the same authors, this 
approach increases student´s motivation because it presents the information in a consistent manner 
and in a real context of use, a factor that contributes to an increase of processing, which leads 
eventually to better learning.  

Bearing in mind Grenfell and Hardy (2002), the future of modern language teaching in schools, 
aims at integrating language learning within the broader curriculum rather than alongside them 
bringing the aspect of language to the forefront of the teaching of any subject, which is why CLIL can 
be considered a catalyst in education. 

As noted by Coyle (2008), a curriculum based on CLIL methodology has its foundations in the four 
Cs: content, communication, cognition and culture. These four components must be integrated and not 
considered separate entities, in order to ensure consistent and innovative pedagogical approach with 
the underlying philosophy of this approach. For this approach to be effective, curriculum content must 
be relevant, meaningful and cognitively demanding for students, but always bearing in mind the 
potential development of apprentices. The fact that learning takes place in a context of interaction and 
negotiation of content boosts an increase in communication and language development.  

Fig. 1- Framework for CLIL 

	  

	  

Authors like Mehisto, Marsh and Frigols (2008); Coyle, Hood and Marsh (2010 ) , suggest that the 
most characteristic feature of CLIL is the large number of different practices covered because learning 
occurs in a non- single knowledge transfer and passive role by students . These interactive strategies 
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are used in order to promote the construction of learning through a foreign language. They are 
authentic, participatory and collaborative, thus increasing the communication in the classroom that 
teachers enable using scaffolding activities; both of a cognitive and linguistic nature, thus leading 
students to future autonomy. 

It is of great interest the contribution given by Lemke (1997, p.p. 12) when he states that “language 
is not only vocabulary and grammar, but a system of resources to build meanings. We need the 
semantic of the language since any idea; concept or particular idea comes to exist only in terms of the 
relations with other concepts or ideas”. 

Profile of the CLIL teacher according to experts in the field 

If we take into account the different definitions of CLIL and the challenges it implies for any teacher 
undertaking this new approach, CLIL prospective or in-service educators need three separate but 
intertwined abilities in order to operate under this new methodology: good target language command, 
content knowledge, and CLIL specific methodology (Pavesi, Bertocchi,  Hofmannová, and Kazianka, 
2001; Marsh, 2002).  

Following Pavesi et al. (2001) the competences needed by CLIL teachers include: 

• Knowledge of the L1 to understand learners’ difficulties and a good command of the 
language used for instruction. 

• Good knowledge of the content subjects. 

• Production of lesson plans. 

• Planning and organization of lessons according to cognitive demands. 

• Gradual content and language progression. 

The teacher competences required for successful CLIL teaching in real classrooms are extensive 
and clearly detailed in The CLIL teacher´s competencies grid (Bertaux, Coonan, Frigols, and Mehisto, 
2009), but can be summarized as follows (Mehisto, Frigols, and Marsh, 2008, p.p. 232-236): 

1. Knowledge of methodology for integrating both language and content. 

2. Ability to create rich and supportive target-language environments. 

3. Ability to making input comprehensible. 

4. Ability to use teacher-talk effectively. 

5. Ability to promote student comprehensible output. 

6. Ability to attend to diverse student needs. 

7. Ability to continuously improve accuracy. 

The Teacher´s competence grid is a tool for reflection and guiding professional development for 
future and currently in-service CLIL teachers. It represents a skills set to be aimed at in CLIL. 

According to Hillyard (2011), the teacher competences needed for CLIL are extensive and require 
considerable assimilation time for any educator taking up a CLIL program. As far as professional skills 
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are concerned, teachers need to be knowledgeable at defining CLIL and adapting it to the local 
context, being able to integrate it into the curriculum and making sure of taking quality measures. 

One of the major challenges in adhering to a CLIL approach has to do with Cummins´ Basic 
Communication Skills (BICS) and Cognitive Academic Language Proficiency (CALP) (Cummins, 1979; 
and Swain, 1996). These authors differentiate these two terms claiming that teachers need to have the 
ability to develop the language skills needed in social situations so that students can interact with other 
people, as well as the language needed to success in academic learning. This issue is a big challenge 
for the CLIL teachers, since they have to integrate the development of both within their lessons; on the 
one hand, because students need to learn conversational language in order to succeed socially in the 
foreign language, on the other hand, academic language refers to formal academic learning which 
includes listening, speaking, reading, and writing about subject area content material. This level of 
language is needed for students to succeed in school since they need to learn thinking skills alongside 
the language and content knowledge, (Coyle, 2006). 

Taking into consideration Marsh, (2002), CLIL teachers should be proficient in the content area and 
at the same time have a broad knowledge of the foreign language, thereby providing optimal 
conditions for students’ communication. This author claims as well that CLIL teachers must 
understand the difference between language learning and language acquisition and in regards to 
methodological aspects a CLIL teacher must introduce activities that link language and subject 
aspects. Similarly to Pavesi et al. (2001), Marsh (2002) explains that in addition to using teaching 
strategies, teachers should promote the following goals: 

• Interaction for the understanding of meaning 

• Learners’ use of communication strategies 

• Recognition of the importance of information and communication technology. 

According to Graaff, Koopman, Anikina and Westhoff (2007), teachers have to base their teaching 
on five fundamental principles:  

1. Provide students with demanding input but appropriate to their level of cognitive development. 

2. Build teaching activities on meaning, not so much on form. 

3. Base their teaching process on activities focused on the form in relation to the content. 

4. Promoting oral production abilities. 

5. Assist students in the learning of communicative strategies in order to facilitate and 
compensate communication. 

Instrument 

The questionnaire seemed to be the most appropriate instrument to reach the teachers in the 
sample, who come from public and semi-private school settings. The questionnaires were delivered 
personally by the researcher to each of the aforementioned schools helped by Faculty colleagues, 
explaining to teachers the purpose of the investigation. Once completed, the questionnaires were 
collected and fed into an Excel file from which graphs and tables were produced. 
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The questionnaire consists of two parts. The first part has eleven unnumbered questions pertaining 
to section 1, regarding personal information and section 2, concerning cultural and professional 
information. The variables of the first part have been used for the analysis that would serve the 
purpose of making a portrait of who these teachers are and what the teachers of this population are 
like. 

The second part consists of 18 numbered questions. These 18 questions are specifically linked 
with the work of the teachers surveyed as teachers in the 2nd language, as this aspect is the main 
reason for the questionnaire. Another reason for numbering only the second part and not the first is to 
avoid the demotivating factor that sometimes influences people who have to answer questionnaires. 

The questionnaire consists of the following sections: 

Section 1: Status of personal data 
Section 2: Cultural and professional data 
Section 3: Language skills and indications about the context of L2 acquisition 
Section 4: Professional development regarding CLIL methodology 
Section 5: Experience in CLIL 
Section 6: Organization of the CLIL methodology 
Section 7: Management role in CLIL 
Section 8: Self-assessment of skills and training needs 

The data relating to language skills, context of L2 learning and training received before the teacher 
began using the CLIL approach are vital and meaningful to explore in greater depth. 

With respect to section six: Organization of the CLIL methodology ,we have referred to some 
aspects considered as crucial in the literature for successful teaching in the use of this methodological 
approach: prior knowledge of the content, cooperation between content teachers and foreign language 
teachers, materials used for the development of the teaching-learning process (among others, 
Mehisto, Frigols and Marsh, 2008) and have been transformed into indicators that could represent 
significant areas to explore in greater depth. 	  

A later section of the questionnaire concerns the self-assessment of teachers’ skills regarding 
linguistic and methodological competence needed for teaching in the CLIL methodology. These 
questions are based on the tool developed by Newby (2008), which aims to educate the current and 
future teaching professionals in the field of foreign language teaching as well as in the use of a 
reflection process on the knowledge and skills to be acquired or extended for good practice in the 
classroom. 

The answers to the various questions of the collected questionnaires are automatically converted 
into an Excel text type database, which later had to be coded numerically for statistical treatment. This 
codified database became an Excel SPSS database. For the statistical treatment of the data IBM 
SPSS Statistics 19 was used. 

We have used descriptive statistics which are common in categorical variables: frequency, pie and 
bar charts. Excel has also been used to perform graphics that SPSS could not support. The Chi-
square test of homogeneity and independence was also used when we considered necessary in order 
to check the existence of significant majorities and / or statistically significant associations. The 
criterion in these trials was the usual significance (alpha 5%). 
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Sampling 

In order to determine and quantify the population for this study we take as basis all teachers who 
teach a non-linguistic curricular area in a second language, in our case, English, in the 2011-2012 
school year, in bilingual schools in the city of Salamanca. 

The population involves the whole number of teachers participating in the program. We compiled a 
corpus of 72 questionnaires out of 81 CLIL teachers. The amount of bilingual schools in the school 
year 2011-2012 operating in the CLIL methodology was 29. 

Results 

For the purpose of this article, we´ll only mention those results pertaining to some of the questions 
from sections 4, 6, 7 and 8, which are related to the training received before embarking on the CLIL 
approach as well as issues concerning how these teachers understand the organization of the CLIL 
methodology. Likewise, we include self-assessment of competencies that teachers claim to have with 
respect to this methodology and the training needs they say they need to successfully teach in this 
new educational context. 

Professional development concerning the CLIL methodology 

The aim of this section is to find out their level in the second language according to the Common 
European Framework of Reference for Languages, as well as their involvement in refresher courses 
and continuing education initiatives in the workplace. It also asked about training done before starting 
and using the CLIL methodology. 

	  

Fig.	  2-‐	  Level	  in	  the	  2nd	  language	  

	  

 As we can observe by the results obtained, we can conclude that a high percentage of CLIL 
teachers claim to have a B1 level of the target language, in our case, English. Only 15,27% said to 

B1	   B2	   C1	   C2	  

68,05%	  

15.27%	   12.50%	  
4.16%	  

Level in the 2nd language 
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have a B2 level, and adding the percentage obtained in the C1 along with C2 level of English, amounts 
up to 16,66% of teachers. 

Fig.	  3	  –	  Before	  starting	  to	  operate	  with	  the	  CLIL	  methodology	  

	  

 According to the data obtained, 68, 05% of teachers claimed to have attended a CLIL course 
voluntarily and only 8, 33% said to have attended a mandatory CLIL course. These two percentages 
together amount to 76, 38 % of teachers who stated to have some kind of training before operating 
with this new approach. On the other hand, 45, 83% of the interviewed teachers claimed to have 
obtained information using other ways. The first option is the most statistically significant against the 
other ones with p<, 01 (Chi2=21, 00; 3 gl; p=, 001). 

   Fig.	  4–	  Training	  time	  with	  the	  CLIL	  methodology	  

	  
As regards to the time spent in training to become a CLIL teacher, 31,9% (23 teachers) claimed to 

have between 20 and 40 training hours, as well as 25% between 40 and 60 hours. These two data 
together amount to 57% of the whole sample. It highlights that almost 17% (12 teachers) said to have 
less than 20 hours of CLIL training, while the rest of teachers interviewed have more than 60 hours. 
This will be the cut-off point since those teachers with less than 60 training hours and those with more 
than 60 show that a difference exists p<,01 (Chi2=36,50; 6 gl; p=,000). This result allows us to confirm 
that most of the teachers have had less that 60% of CLIL training (73, 6% of the sample). We can say 
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that there is almost an equivalent percentage among those having less than 20 hours, between 20 and 
40 and between 40 and 60 hours. 

Organization of the CLIL methodology 

The aim of this section was to find out how CLIL teachers planned the teaching of the different 
subjects taught through a second language, whether these were based on an annual plan or on 
particular activities of content taught. It also wanted to ascertain the decisions taken by CLIL teachers 
regarding the organization of their teaching. 

Fig.	  5	  –	  Teaching	  with	  the	  CLIL	  methodology	  

 
In respect to how teachers organize their CLIL teaching we can observe that the majority of 

participants (70,8% (51 teachers) said they base their teaching on annual plans of the content taught. 
29,2% of teachers answered to only planning some particular activities of content taught through the 
foreign language. 

Fig.	  6-‐	  Organization	  of	  the	  CLIL	  methodology	  

	  
As far as the organization of the CLIL methodology is concerned, participants could give several 

answers as regards which of the options offered they used more frequently. Among all of them 144 
options were chosen. Out of these 144, 33 (22, 9%) pertained to cooperative activities, which is 46, 
5% of teachers. The second most frequent option belongs to individual work (20, 1%). As for the rest, 
we have found a technical draw with 25 answers between those who said to have students working in 
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groups and those claiming that teacher leads the lesson most of the time. Pair work was chosen by 
29, 6% of participants and project work only used by 15,5% of teachers. When looking for statistically 
significant differences, we can say that we found p<, 01 (Chi2=16,47;5 gl; p=,006), maybe because of 
the little use of project work. So except for this, there isn´t statistically significant differences among 
the rest of options p<,05 (Chi2=4,55; 4 gl; p=,336) and we can then conclude that any of them is 
equally used. 

Management role in the CLIL methodology 

The aim of this section was to inquire about how teachers managed their teaching process in terms 
of resources used, or second language presence in their lessons. 

Fig. 6– Resources used in the teaching with the CLIL methodology 
 

	  
As regards the materials CLIL teachers use with the CLIL methodology, participants could give us 

more than one answer. In fact, 52 (38%) claimed to use a course book as their main source. On the 
other hand, 53 (38,7%) of teachers said they design and develop the materials themselves. As for the 
rest, only 26,4% claimed to prepare their materials with the help of the language teachers and 9,5% 
(13) only use authentic materials. When comparing the two first options of materials with the other two, 
we have found statistically significant difference p<, 01 (Chi2=55,47; 3 gl; p=001).  
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Fig.	  7	  –	  Switch	  to	  mother	  tongue	  when	  delivering	  content

	  

As we can infer by the results obtained, we can say that 90,3% (65 out of 72) claimed to switch to 
the mother tongue during the lessons when necessary. There is a high statistically significant 
difference p<.01 (Chi2= 46,72; 1 gl;p=,001). 

 Self- assessment of professional competences and training needs 

The aim of this section was to invite teachers to reflect upon some of the abilities CLIL teachers 
need in order to offer a successful and efficient teaching. It also aimed at finding out their training 
needs regarding the use of this approach. 

Fig. 8- Have the necessary competences to teach within the CLIL framework 

	  

 And finally, asked whether they believe they had the skills to teach in the context of CLIL 
methodology, a respectable 61.97% (44 of 72) responded negatively, compared with 38.02% 
remaining (27) that answered affirmatively. This gives us statistically significant data with p <.05 (Chi 2 
= 4.07, 1 df, p =, 044). 
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Fig. 9 – Need to deepen in adequate strategies 

	  

From those 44 participants who claimed not to have enough skills to work within the CLIL 
methodology and having the option of answering about their needs, 33 (85%) indicated the need to be 
better trained in this methodology, and 11 (15%) added that in addition to this improvement in CLIL 
training methodologies, they should also need to improve their knowledge in the specific curriculum 
subject taught through the second language. 

Discussion 

Once we have exposed the main descriptive data, we will then present the results of the objectives 
proposed for the description of this research.  

In this sense, our first objective had to do with the level of English of teachers working in the CLIL 
methodology. In this sense, participants were asked to mark the level they had in the second language 
according to the Common European Framework of Languages (2001).  Well, the result obtained 
showed that most teachers claimed to have a B1 level, which is the highest percentage and a 
minimum number of teachers claimed to have another level in terms of proficiency. We can confirm 
that despite the implementation of more than a decade of the Bologna Process, there still exists a 
homogeneous way in the linguistic level of most CLIL teachers. If we take into account Krashen 
(1985), we can say that a B1 level of linguistic competence is poor in order to give enough input to 
students for learning to take place. The same can be applied to Swain and Lapkin (1995) and their 
Output Hypothesis as well as Mehisto, Frigols, and Marsh (2008), since it is expected that CLIL 
teachers can enable student´s production for processing the content taught through negotiation of 
meaning. Currently, the various universities in Spain, only credit a B1 level upon completion of the 4 
year-course in foreign language studies. This is causing a mismatch between the requirements for 
accessing a position in schools with bilingual section and the degree awarded upon completion of 
studies. 

The second objective of this study wanted to verify that most CLIL teachers received little or no 
training in this methodology before starting to use it. According to the results, the training that 
preceded the CLIL project participation was outlined as substantial training held in the town itself. 
Nearly half of respondents say they have attended a CLIL course voluntarily, probably supported by a 
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personal effort in order to learn about the new challenge they had to assume. Another percentage 
much lower learned about this new methodology on their own, guided by a self-training decision 
probably derived from reading literature inherent to CLIL methodology, this is a positive factor but it 
can mean a lack of appropriate proposals. As Hillyard (2011) posed, the competences needed for 
carrying out CLIL require a long assimilation time so that they can be confident about integrating 
content and language. Also Lemke (1997, p.p.81) said that: 

“…educators	  are	  beginning	  to	  realize	  that	  success	  in	  learning	  academic	  areas	  takes	  
place	  through	  the	  domain	  of	  specific	  language	  patterns	  of	  these	  materials.	  It	  is	  through	  
this	  language	  that	  the	  content	  is	  learned	  and	  students	  are	  evaluated.	  Without	  good	  
oral	  and	  written	  proficiency	  in	  the	  second	  language,	  students	  will	  not	  have	  the	  
sufficient	  tools	  to	  demonstrate	  their	  knowledge.	  "	  

Also Navés and Muñoz (1999), claim that CLIL teachers are often competent in the foreign 
language, but have no specific training in content subjects. According to these authors, they typically 
lack the theoretical and methodological background to plan content lessons as well as adapt, or 
design teaching materials.  

Regarding the third objective, we can confirm that the subjects taught through a second language, 
are based on annual plans of the content taught, endangering, in the opinion of the researcher, the 
acquisition of the curricular matter if lacking the adequate methodological and linguistic competence in 
the use of this new approach( Graaf, Koopman, Anikina and Westhoff, 2007; Marsh,2002).  

According to Coyle (1999) CLIL focuses both on content and language learning, so its 
implementation needs approaches, methodologies and learning strategies from those in traditional 
foreign language, so it is essential to design courses that cater for these needs.  

Mohan (1986) also proposed a model for the organization of the curriculum based on a knowledge 
framework that relates thinking and language. In order to develop content and language according to 
this model, teachers guide students from experiential learning to expository learning adapting when 
necessary their teaching styles (Graaf et al. 2007). 

It is worth mentioning Clegg (2007) when he claims the importance for teachers to identify the 
language demands and language support in educating through a second language since teaching 
subjects in a second language to learners who are not yet fluent in the language of learning increases 
the cognitive demands of lessons. If teachers are to organize the teaching of curricular subjects based 
on annual plans, they have to be knowledgeable about the pedagogy which compensates for these 
increased language demands since this type of education may be less effective without them. 

The fourth objective referred to how CLIL teachers designed and developed the material they 
needed for their subjects. This question allowed participants to respond with several options since we 
were aware of the fact that in this new approach, there is still a lack of suitable materials for carrying 
out an integrated content and language teaching, thus, forcing teachers to use different materials or 
even produce their own resources. A high percentage of respondents say they use a textbook as the 
main support, although another fairly significant number say they design and develop materials 
themselves. This data indicates the effort made by educators to develop or adapt instructional 
materials. As noted by Coyle (2008), curriculum content must be relevant, meaningful and cognitively 
demanding for students, so teachers must make the necessary efforts to design or adapt materials in 
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order to get their meaning through as well to adjusting their teaching to the potential development of 
apprentices. 

The fifth objective wanted to find out how CLIL teachers organized their teaching process in 
regards to students’ grouping. According to the results obtained we can say that CLIL methodology is 
based on the use of collaborative and interactive activities so that communication and development in 
the foreign language can take place (Coyle, 2006; Dalton-Puffer, 2009, Frigols and Magali 2009). All 
these authors state that for a successful CLIL learning context, students take an active role, and 
teachers must engage students in authentic, participatory and collaborative activities, thus increasing 
communication and cognitive development. According to Coyle (1999) and Vigotsky (1962) interaction 
in the learning process is fundamental to the development of language and cognition since they 
believe that community plays a central role in the process of making meaning. CLIL can present an 
opportunity for learners to use language in context which are both appropriate and communicative. For 
this to happen teachers need to provide opportunities so that children can practice content vocabulary 
and structures through engaging students in group dynamics. According to Coyle, Hood and Marsh 
(2010), successful CLIL practice is determined by the features of strategies used in the lessons, such 
as involving a partner, work in groups and project work. These cooperative forms of work are linked 
with the educational principle of learners’ autonomy and construction of meaning. 

The sixth objective wanted to demonstrate that most teachers lacked the necessary competences 
to work with the CLIL methodology and according to the data obtained we can confirm that more than 
half of the teachers interviewed (61,97%) claimed to lack the necessary skills to teach within the CLIL 
framework. These results are supported by Clegg (2002) when he said that teaching a subject in a 
second language is not easy because it requires a specialist pedagogic expertise. This idea is 
followed by Grenfell and Hardy (2000) who describe the four competences in the knowledge domain: 
knowledge of specific content matter, knowledge of specific pedagogical aspects related to any given 
subject, foreign language competence and finally, pedagogical aspects of the target language. If we 
analyze each of the competences mentioned before, we can understand why teachers state not to be 
prepared enough to face this new educational trend. In the first place because although content is 
acquired during the academic years at university, the pedagogical aspects are usually neglected or 
missing during initial teacher training, so this becomes an issue when facing CLIL. A second aspect to 
bear in mind is the level of linguistic competence in the foreign language and the specific pedagogical 
aspects of this discipline, in as much as CLIL teachers need to manage the teaching of content matter 
using the target language and applying pedagogical skills specific of the foreign language. According 
to these authors, the lack of any of these domains diminishes the quality of students’ ´learning or even 
worse, causing the failure of the teaching activity. 

 Conclusions 

This study has attempted to identify the effects of the CLIL methodology on in-service teachers as 
regards to language and methodological decision-making and proposes pre-service and in-service 
teacher training in order to develop the theoretical and methodological competences required for 
effective CLIL teaching.  

In the new paradigm of CLIL programs in our schools where both teachers and students are to 
develop a more efficacious and speedy language development, one of the areas that need attention 
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on the part of educational administrators and education ministries is the design of initial teacher 
training programs in this new approach.  

 The growth of bilingual and multilingual programs in Spain and particularly in the region of Castilla 
y León, reflecting both social policies and an increasing interest in learning other languages has only 
started.  

The results obtained may help to shed some light on the design of teacher training courses. The 
learning of content through a foreign language is not only changing the language of instruction but 
changing the students´ mind into a new reconceptualization in the acquisition of content. This new 
educational trend seems promising for eventually bridging the gap between the failure of traditional 
approaches and the requirements to survive in the global society of the 21st century.  

As a final remark, and regarding CLIL considerations, it is essential that in addition to 
methodological issues and questions about initial teacher training planning, CLIL stakeholders include 
in their agendas the conducting of empirical research of not only students ‘language acquisition but 
also content learning development so as to help CLIL to be considered a more robust and reliable 
approach. 

Future lines of investigation 

Based on what we have highlighted in the preceding paragraphs we believe that training teachers 
for an effective CLIL teaching cannot be substantiated only in improving and upgrading the linguistic 
competence of teachers which is clearly necessary in order to teach curriculum content in a second 
language. 

It would be appropriate to begin a journey into the CLIL methodology encompassing the effort 
made by teachers in linguistic and methodological improvement accepting a change that has a 
structured professional identity already. This kind of change requires flexible, open and permeable 
teachers to the medium.  

From a combined reading of the indicators some contradictions emerge that are cause for 
reflection. For example: When we talk about linguistic and communicative competence, what level of 
competence do we imagine? Is it possible that teachers with a B1 level of competency will be able to 
carry out the teaching of subjects through a second language in the best possible conditions? 

We are convinced that the success of CLIL, in what refers to the acquisition of a second language, 
is the best scenario to which we can expose our students today. The guidelines that are currently 
being taking by education authorities make clear that there is a concern to train competent citizens not 
only in training and learning of foreign languages but in new ways to deal with the acquisition of 
curriculum content, where a more active involvement of students in the process is considered feasible. 

As evidenced in the description of CLIL teacher profile, a future line of work that is seen as 
essential, has to do with the training needs for this type of teaching which certainly cannot emerge 
from a standardized training. A specific training needs to be designed in order to meet the different 
and varied skills that teachers who deliver their content under the CLIL methodology should show 
including: cooperation, flexibility and methodological variety, interdisciplinary, self-learning and critical 
thinking. 
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We believe that the challenge of this new approach has many difficulties and clearly needs a 
significant investment in ongoing teacher training so as to make it really effective and valid. These 
premises, emphasize not only high-communicative language proficiency in the second language as a 
key factor in the transmission of content, but a good preparation of specific teaching strategies that 
facilitate curricular integration so there is no risk of subtractive bilingualism, or loss in both languages. 
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