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Nota editorial 

É com grande satisfação que apresentamos o nº 9 de 2014, edição que nos oferece treze textos 
divididos pelos domínios das Artes e Humanidades, da Comunicação e Ciências Empresariais e, 
ainda,  da Formação e Educação.   

A primeira seção propõe-nos uma análise de alguns processos linguísticos que provocaram a 
existência de falsos cognatos entre a língua espanhola e a portuguesa, numa abordagem 
comparativa, ao mesmo tempo extensa e profunda que, certamente, contribuirá para a compreensão 
de algumas palavras de igual pronúncia e ortografia entre o Português e o Espanhol. 

A abrir, a seção de Comunicação e das Ciências Empresariais disponibiliza-nos, um artigo de 
revisão da literatura sobre o conceito de comportamento de cidadania organizacional, e onde se 
apresentam os diferentes estudos e propostas de conceptualização em seu torno. Também entre 
estes seis estudos, poderemos apreciar outro onde se procede à construção e à validação fatorial de 
uma escala que avalia as atitudes perante o trabalho e a carreira de jovens com formação académica 
universitária, abrangendo centenas de estudantes universitários e jovens licenciados a exercer uma 
atividade profissional.  

Igualmente inovadora é a análise do jornalismo de dados que tem surgido, nos últimos anos, como 
uma das grandes tendências, a nível mundial. O referido artigo tem como objetivo clarificar o que é o 
jornalismo de dados na atualidade e quais são as práticas a ele associadas.  

Também de grande atualidade e pertinência é o texto seguinte, cujo objetivo é procurar 
compreender o modo como as redes sociais estão desenhadas para criar e manter vínculos com os 
outros, privilegiando a representação do “eu” em ambientes digitais.  

Numa área adjacente, relativa à opinião pública, faz-se uma revisão da história do conceito, 
realçando-se as inúmeras investigações que lhe são dedicadas e onde se explicitam as contradições 
concetuais e tensões paradigmáticas, sobretudo neste novo  milénio. Aqui se conclui que a noção de 
opinião pública assume uma dimensão transnacional e coloca novos desafios à legitimidade e à 
eficácia política deste conceito. 

A fechar esta seção, podemos ler ainda uma curiosa proposta de roteiro da cidade de Óbidos, 
gizado a partir dos factos históricos quando Pero López de Ayala ficou prisioneiro no castelo dessa 
cidade durante a batalha de Aljubarrota. O cronista, figura proeminente da história literária ibérica é, 
também, testemunha ocular da batalha, cuja descrição nos ostenta na sua Crónica de Don Juan I. 
Assim, a autora procura mostrar como, a partir dos factos históricos se podem conceber roteiros 
turísticos e culturais. 

A última seção, relativa à Educação e Formação, contém seis textos de diferentes campos 
temáticos, sendo o primeiro deles sobre a didática da escrita no 1º ciclo do ensino básico e, 
especificamente, sobre o ensino e aprendizagem da ortografia. A autora, numa síntese completa e 
profunda, propõe uma reflexão sobre o ditado e apresenta alguns dados de um projeto em curso em 
sala de aula que visa o melhoramento das práticas de ensino da ortografia. 

Também o artigo seguinte nos disponibiliza um relato de uma intervenção no 4º ano do 1º ciclo de 
escolaridade, baseado na obra de Ondjaki, Ynari, a menina das cinco tranças, mostrando que os 
resultados da intervenção permitem concluir que os alunos a quem foram aplicadas as sequências 
didáticas tiveram um melhor desempenho.  
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Ainda na esfera da didática, o texto subsequente, obedecendo às coordenadas programáticas 
para o 2º CEB, e após um breve recorte teórico sobre o conceito de intertextualidade, adianta três 
propostas destinadas às aulas de Português deste ciclo de ensino. O autor, através dos ensaios 
didáticos que adianta, ilustra  a espessura estética, formal e semântica dos textos literários face a 
outros materiais que concorrem para a aprendizagem da leitura. 

Num recente domínio de investigação, e onde ainda é escassa a produção científica, outro dos 
artigos pretende, de forma breve, apresentar alguns processos de formação de palavras na Língua 
Gestual Portuguesa (LGP), seguindo-se uma perspetiva comparatista entre o Português e a LGP, 
privilegiando-se a descrição da LGP, e procurando problematizar-se a formação de palavras por 
derivação nas línguas gestuais. 

Ainda no plano educativo, mas agora no domínio da matemática, segue-se um texto de autoria 
conjunta de diversos docentes e investigadores e que se debruça sobre a divisão - uma das 
operações em que os alunos têm mais dificuldades, e onde se apresenta uma proposta didática, 
devidamente exemplificada e ilustrada, para as fases de ensino do algoritmo da divisão inteira. 

A encerrar este volume regular, poderemos ler também uma nova reflexão sobre o 
desenvolvimento das aprendizagens matemáticas nas crianças na Educação Pré-Escolar. Aqui se 
apresenta a realização de uma experiência na qual a abordagem aos conteúdos da estatística foi 
realizada por meio da metodologia de trabalho de projeto, tentando compreender-se as 
potencialidades de conciliação desta metodologia e os conhecimentos de um(a) educador(a) nas 
aprendizagens das crianças. Os resultados preliminares evidenciam que o contexto transdisciplinar, 
associado aos conhecimentos estatísticos de um(a) educador(a), são determinantes para a promoção 
da literacia estatística e do raciocínio estatístico nas crianças desta faixa etária. 

Esperamos que a leitura destes artigos possa contribuir para o aprofundamento e a compreensão 
teórica dos domínios de conhecimento onde gravitam, propondo renovadas perspetivas de trabalho e 
perceções inéditas sobre matérias de manifesto interesse em distintas áreas científicas.  

Como já tivemos oportunidade de referir, o próximo número da Exedra inaugura um novo formato 
que abandona a estrutura e composição pluritemática que tem marcado esta publicação, desde o seu 
começo. 

Assim, e independentemente dos novos desafios editoriais que se abeiram,  a Exedra continuará a 
privilegiar a divulgação de números especiais sendo que, neste momento, estão duas edições em 
fase adiantada de processamento. Ambas as coletâneas vão permitir a disseminação de estudos e de 
investigações nacionais e internacionais em curso, em domínios científicos de grande relevo e 
atualidade. Elas surgirão, pois, nos próximos meses, dando um importante impulso à linha editorial 
desta revista que, consabidamente pretende, ainda que de modo paulatino e prudente, realizar uma 
trajetória cada vez mais segura, no sentido de difundir trabalhos e pesquisas inovadoras em vários 
domínios do conhecimento. 

 

Maria de Fátima Neves 
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Resumo 

Analizar-se-ão alguns processos linguísticos que provocaram a existência de falsos cognatos 
entre a língua espanhola e a portuguesa. A semântica que exprimem algumas palavras de igual 
pronúncia e ortografia (com pequenas variantes devido aos sistemas linguísticos diversos a que 
pertencem) responde a causas linguísticas e sociais.  

Palavras-chave: falso cognato, semântica, espanhol, português, etimologia, dicionário 

Abstract 

Some of the processes that have caused the existence of false friends between Spanish and 
Portuguese will be examined. The different meanings expressed by some words with the same 
spelling and pronunciation (with little variants because of the different linguistic systems they belong 
to) are due to linguistic and social causes.  

Keywords: false friend, Semantics, Spanish, Portuguese, Etymology, dictionary 

	  

1. Introdução 

Tomemos como definição básica de literacia a capacidade de utilizar a leitura e a escrita para 
resolver questões da vida quotidiana. Se ela é mal desenvolvida pelos estudantes quando têm de a 
aplicar nos diversos registos da sua língua nativa, imaginemos os problemas que colocará a sua 
aplicação numa língua estrangeira. 

O domínio de um outro sistema linguístico passa por diferentes fases, sendo a aquisição do léxico 
uma das fundamentais. Este conhecimento e a sua especialização contextualizada estão implícitos na 
língua materna, passando a ser explícito após o início da escolarização. Contudo, no idioma 
estrangeiro, têm de ser permanentemente acompanhados de um modo absolutamente rigoroso pelo 
docente já que o processo dessa aprendizagem não é natural. Precisa de grandes ajudas e torna-se 
perentória a necessidade de utilizar materiais adequados. O dicionário é claramente um desses 
materiais, sendo a ferramenta principal usada maioritariamente pelos alunos que têm de redigir 
textos, quer académicos, quer do quotidiano. Este instrumento, porém, tem de ser ajustado à 
realidade. 

Estas considerações iniciais vão servir-nos para exemplificar um caso concreto de literacia da 
língua estrangeira através da ajuda essencial do dicionário: o estudo do espanhol por portugueses e 
vice-versa. 

Este texto pretende completar a informação dada por muitos dos dicionários e manuais quando 
tratam a aquisição de um tipo de léxico essencial entre as nossas línguas: os falsos cognatos. 

Os cognatos assinalam palavras que apresentam o mesmo radical mas com funções diferentes. 
Entre o espanhol e o português existem muitos desses radicais que exibem a mesma forma gráfica 
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(ou ligeiramente diferente nalgumas grafias) cuja significação é desigual. São conhecidos 
popularmente pela designação de falsos amigos. Foram tratados inúmeras vezes em diferentes pares 
de línguas, contudo, talvez seja o binómio espanhol-português um dos que mais literatura tem gerado, 
sendo um dos principais problemas lexicais com que se deparam os estudantes de língua portuguesa 
e espanhola ao aprenderem a língua contrária. 

As duas línguas em foco partilham uma base lexical comum procedente do latim vulgar, o ibero-
romano, e mais exatamente, o do ocidente peninsular. Seria lícito pensar, então, que a semântica 
(entendida como significado das palavras) associada ao léxico comum herdado fosse quase 
inalterada mas tal não aconteceu. Durante a formação das línguas razões extra-linguísticas 
matizaram o significado das palavras e, uma vez os idiomas consolidados, continuaram a produzir-se 
alterações pelos mesmos motivos. 

Todos os casos que serão tratados aparecem referenciados no Diccionario bilingüe Esencial 
Português-Espanhol / Español-Portugués, Vox, Larousse, Barcelona, 2010. Após examiná-los 
pormenorizadamente (parte-se do critério do uso comum das palavras, pois num registo culto o 
mesmo vocábulo português e espanhol pode manter o significado original latino), a casuística 
demostrou que se produzem os seguintes fenómenos: 

a) uma língua cede uma palavra a outra e esta muda-lhe o significado, sem ficar rasto do original, 

b) a língua originária (latim na maioria de casos) possui uma informação semântica genérica 
associada à palavra que não é respeitada totalmente em espanhol nem em português, 

c) as duas línguas partem do mesmo étimo: uma delas respeita a semântica original e a outra 
amplia essa semântica numa nova acepção que se torna a mais habitual, 

d) as duas línguas partilham o mesmo étimo: uma delas respeita a semântica latina e a outra 
procura outro significado, e 

e) as duas línguas chegam ao mesmo resultado ortográfico ou fonético (às vezes ligeiramente 
alterado) através de etimologias diferentes. 

2. O corpus selecionado 

 Foram extraídos três casos exemplificadores para cada um dos cinco pontos referenciados. 
Nalguns casos, não se produz esta falsa relação apenas entre duas palavras, acaba por gerar uma 
cadeia delas. 

Utilizaram-se materiais lexicográficos no exame dos vocábulos uma vez que o dicionário é o 
elemento primordial no estudo do léxico. Para a língua espanhola, o Diccionario de la lengua 
española da RAE (22ª ed. 2014) e o Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico de 
Coromines e Pascual (1980-1991). Para a língua portuguesa, o Dicionário da língua portuguesa da 
Porto Editora (2009) e o Dicionário etimológico da língua portuguesa: com a mais antiga 
documentação escrita e conhecida de muitos dos vocábulos estudados de Machado (1952), para 
além do Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa de Houaiss/Salles (2001). Para ambas as línguas, 
o Diccionario manual latino-español, español-latino da ed. Sopena (1981). 

Dar-se primazia neste texto, dado que é redigido em português, ao estudante português, 
apresentando em primeiro lugar a palavra espanhola, aquela que procuraria para saber o significado 
exato face ào sentido português. 
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2.1. Cedência de uma palavra de uma língua a outra com mudança de significado 

BALCÓN. Do italiano > balcone, de ‘balco’ (soalho) do lombardo balko: trave. 

-Balcón (esp): “hueco abierto al exterior desde el suelo de la habitación, con barandilla por lo 
común saliente” [1ª doc. 1535]. 

-Balcão (port): a) ARQUITETURA estrutura saliente no sítio da abertura de uma janela ou porta, 
rodeada de uma grade ou de balaústres, com parapeito; varanda, sacada [1ª doc. 1360], b) móvel de 
diversos estabelecimentos (lojas, repartições públicas, etc.) que separa os clientes dos funcionários 
que os atendem e onde, por vezes, se expõe mercadorias [já aparece com este sentido no 
Diccionario Portuguez e Latino de Bluteau, 1712], c) móvel comprido em bares, cafés, restaurantes, 
etc., onde se serve comida e bebidas [1ª doc. S. XX]. 

A única acepção castelhana corresponde à primeira portuguesa, restrita ao âmbito da arquitetura e 
usada em sentido culto; o termo comum português é varanda. 

-Varanda (port. de origem obscura): estrutura saliente no sítio da abertura de uma janela ou porta, 
rodeada de uma grade ou de balaústres, com parapeito [1ª doc. S. XV]. Esta palavra gera, por sua 
vez, outro falso amigo com o espanhol baranda. 

-Baranda (esp. de or. indo-europeu; cf. sánscr. varanda, barreira, tabique): “Antepecho 
compuesto de balaustres de madera, hierro, bronce u otra materia, y de los barandales que 
los sujetan, utilizado comúnmente para los balcones, pasamanos de escaleras y división de 
piezas” [1ª doc. 1460]. 

Esta definição não coincide com a portuguesa, em português diz-se corrimão. 

-Corrimão (port. correr+mão): apoio existente ao lado de uma escada para auxiliar as pessoas 
que sobem ou descem [1ª doc. 1535]. 

Se voltarmos ao termo português balcão, as duas acepções b) e c) que a língua oferece (a 
primeira datada no século XVIII e a segunda no XX, esta por ampliação semântica dada a semelhança 
do objeto) correspondem às palavras espanholas seguintes: para b), mostrador (de ‘mostrar’, 1ª doc. 
1734) e para c), barra (do lat. vulgar BARRA, 1ª doc. lexicográfica, 1970 no DRAE 19ª ed., suplantando 
o tradicional ‘mostrador’ das tabernas, pelo influxo do inglês, visto que o nome do instrumento gerou o 
do estabelecimento nos  países anglófonos ‘bar’, juntamente com pub). 

He pedido un café en la barra del bar. / Pedi um café ao balcão do bar. 

La dependienta atiende en el mostrador 3. / A funcionária atende no balcão 3. 

Tengo margaritas en el balcón. / Tenho malmequeres na varanda. 

Se agarró a la baranda para no caerse. / Segurou-se no corrimão para não cair. 

BOTELLA. Do francês bouteille < BUTTICULA, dim. do latim tardio BUTTIS (bota). / Do lat. tard. 
butticùla-, dim. de buttis, «tonel», pelo cast. botija, «id.» 

-Botella (esp): “vasija de cristal, vidrio, barro cocido u otro material, con el cuello 
estrecho, que sirve para contener líquidos” [1ª doc. 1721]. 
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-Botija (port): recipiente de metal em que se vende o gás de consumo doméstico [1ª doc. 1574]. 

Em espanhol, a forma botella é um galicismo de princípios do século XVIII que suplantou o 
autóctone botija, com a mesma etimologia datada já de 1300. Seguramente, a substituição produziu-
se por uma especificação, a ‘botija’ é de barro e a ‘botella’ de vidro; a diferente matéria-prima de que 
estão feitas provocou a adoção do termo francês para o novo objeto. 

Em português, a partir do século XVI este recipiente foi designado mediante a palavra garrafa, 
procedente do árabe marroquino GERRAF. 

Segundo a RAE, a palavra passou do português para o espanhol mas com outro significado, 
devido, talvez, à diferente forma da ‘garrafa’ e a ‘botija’ e aos seus materiais de elaboração. 

-Garrafa (esp): “vasija esférica, que remata en un cuello largo y estrecho y sirve para enfriar las 
bebidas, rodeándolas de hielo” [1ª doc. 1570]. 

-Garrafa (port): recipiente, geralmente de vidro, cilíndrico e de gargalo comprido [1ª doc. 1514]. 

 Por outro lado, em espanhol o termo garrafa especializou-se para designar uma garrafa de 
dimensões maiores e apta para transportar líquidos, que o português passou a designar garrafão 
(derivação aumentativa de ‘garrafa’). E o patrimonial espanhol botija passou para o português 
designando um recipiente que na atualidade serve para transportar fluidos e que corresponde à 
bombona espanhola. 

-Bombona (esp): “vasija resistente, de boca estrecha, muy barriguda y de bastante capacidad, 
que se usa para el transporte de ciertos fluidos” [1ª doc. 1859; do catalão através de bomba ‘projétil 
esférico’]. 

-Garrafão (port): garrafa grande e muito bojuda, geralmente empalhada ou com revestimento 
plástico [1ª doc. 1789]. 

Una bombona de butano. / Uma botija de gás. (Coexiste com a forma bilha: uma bilha de gás). 

Una botella da agua. / Uma garrafa de água. 

Una garrafa de vino. / Um garrafão de vinho. 

CAMBIAR. Do galo-latim CAMBIARE. 

-cambiar (esp) [1ª doc. 1068]: “a) dejar una cosa o situación para tomar otra, b) convertir o mudar 
algo en otra cosa, frecuentemente su contraria, c) modificar, d) dar o tomar algo por otra cosa que se 
considera del mismo o análogo valor, e) trocar moneda”. 

-cambiar (port) [1ª doc. 1261]: a) trocar, b) permutar (moeda de um país) pela de outro. 

Para a língua espanhola, as acepções a), b), e c) têm como equivalente o verbo mudar em 
português (também existente em castelhano desde as origens da língua; segundo Coromines, a 
forma latina tardia CAMBIARE substituiu rapidamente a forma clássica MUTARE, que hoje se aplica em 
contextos muito restritos), a acepção d)  corresponde ao português trocar (também existente em 
espanhol mas desde a Idade Média já especializado na troca comercial), ao passo que a acepção e) 
corresponde à b) portuguesa, cambiar; a acepção a) é desusada na atualidade. 
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A língua portuguesa mostra-se mais fiel às formas latinas clássicas mantendo a sua semântica, 
apropriando-se da forma vulgar cambiar usada com um sentido muito preciso, ao contrário do que faz 
o espanhol. 

Cambió de nombre. Cambió el pañal al niño. / Mudou de nome. Mudou a fralda à criança. 

Cambiaron el traje por uno más grande. / Trocaram o fato por um maior. 

Tengo que cambiar euros por dólares. / Tenho de cambiar euros por dólares. 

Adotam o mesmo padrão os seguintes casos: 

-Billete [fr. billet < fr. ant. bullete, “documento”] 

ESP billete (port. nota [moeda] < lat. NOTA, “sinal, marca”) / PORT bilhete (esp. entrada, resguardo, 
ticket < ingl. ticket < fr. étiquette, “marca, etiqueta” < picardo estiquier, “cravar, fixar”) 

 Billetes de 20 euros. / Notas de 20 euros. 

 Os bilhetes do concerto. / Las entradas del concierto. 

-Despachar [do prov. despachar (através do fr.) < lat. IMPEDICARE, “travar”] 

ESP despachar (port. atender) / PORT despachar-se (esp. apresurar(se)) 

 En esa tienda despachan muy mal. / Nessa loja atendem muito mal. 

 ¡Apresúrate, llegamos tarde! / Despacha-te, chegamos tarde! 

-Regalo [de regalar < fr. régaler, “convidar”, de régal, “festim” < de galer, “divertir-se” < franciano 
wala, “bom”] 

ESP regalo (port. presente < lat. PRAESENS, TIS, “que está presente, à vista”) / PORT regalo (esp. 
placer [cosa buena] < lat. PLACERE) 

 El regalo de cumpleaños. / O presente de aniversário. 

 Que regalo de vida! / ¡Qué placer de vida! 

2.2. Semântica latina não respeitada em espanhol nem português ou adequada 
parcialmente 

ÁTICO. lat. ATTICUS: Ático, da Ática. 

-Ático (esp): “a) del Ática [1ª documentação lexicográfica no Diccionario de Autoridades, 1726], b) 
último piso de un edificio, generalmente retranqueado y del que forma parte, a veces, una azotea [1ª 
doc. lexicográfica no Diccionario manual e ilustrado de la lengua española de 1927 da rae e até hoje 
desde a ed. 16ª do drae de 1936], c) Arq. último piso de un edificio, más bajo de techo que los 
inferiores, que se construye para encubrir el arranque de las techumbres y a veces por ornato [1ª 
documentação lexicográfica no Diccionario de Autoridades, 1726]”. 

-Ático (port): a) da Ática [1ª doc. S. XV], b) ARQUITETURA último andar, no cimo de um 
edifício, que é recuado relativamente à fachada [1ª doc. S. XIX]. 

Se exceptuarmos em ambas línguas a primeira acepção de cada palavra que se refere à região 
grega, vemos que a terceira acepção espanhola e a segunda portuguesa são marcadas com uma 
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etiqueta que limita os significados ao âmbito da arquitetura. Este tipo de edificação era típica da Ática; 
produziu-se uma metonímia específica em português e ampliada a um uso geral em castelhano como 
se vê na segunda acepção. A língua portuguesa usa a palavra sótão para este contexto, que gera um 
novo falso amigo já que em espanhol temos sótano para a construção contrária. 

-Sótano (lat. SUBTANUS, A, UM > SUBTUS: debaixo, que está debaixo de, 1ª doc. 1604; a forma 
antiga sótalo, no século X): “pieza subterránea, a veces abovedada, entre los cimientos de un 
edificio”. 

-Sótão (lat. SUBTANUS, A, UM > SUBTUS: debaixo, que está debaixo de, 1ª doc. 1115): 
compartimento situado imediatamente abaixo da cobertura de um edifício, entre o teto e o último 
andar. 

Como se observa, e em relação à etimologia latina, as duas línguas designam uma construção 
arquitetónica inferior; porém num mesmo edifício, em espanhol é subterrânea e em português a que 
se faz debaixo do teto. 

E forma-se, a partir destes termos, outro novo par, visto que para o sótano espanhol, o equivalente 
português é cave. 

-Cave (do lat. CAVA, «profunda», pelo fr. cave, «id.»): compartimento de uma casa abaixo do nível 
da rua; subterrâneo. 

Existe o correlato espanhol cava (< lat. CAVA, vala). 

Vive en un ático muy luminoso. / Mora num sótão muito luminoso. 

Guardamos el vino en el sótano. / Guardámos o vinho na cave. 

EXQUISITO. lat. EXQUISITUS: rebuscado, escolhido. 

-exquisito (esp): “de singular y extraordinaria calidad, primor o gusto en su especie” [1ª 
doc. S. XV]. 

-esquisito (port): estranho, raro [1ª doc. S. XV]. 

 As definições mostradas são as de uso mais comum em espanhol e português 
(existe também o uso espanhol em português e vice-versa mas apenas em registos cultos). 
Em Espanha, em contextos gerais, usa-se a palavra associada ao sabor, à boa cozinha e 
em Portugal refere-se ao que provoca perplexidade. 

Em relação à neutralidade latina, em espanhol associa-se a um traço positivo e em português a 
um negativo. 

 La cena ha sido exquisita. / O jantar foi delicioso. 

 Tiene un comportamiento raro. / Tem um comportamento esquisito. 

LARGO. lat. LARGUS, A, UM: generoso; abundante. 

-Largo (esp): “que tiene longitud; mayor dimensión lineal de una superficie plana” [1ª doc. S. XVI]. 

-Largo (port): amplo; menor [dimensão] na direção perpendicular ao comprimento [1ª doc. S. XIV]. 
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A semântica latina apenas é respeitada nas duas línguas românicas na ideia de abundância que, 
restrita à noção de tamanho, é aplicada de maneira diferente na atualidade em espanhol (longitude) e 
português (amplitude). 

Com anterioridade aos séculos XVI e XIV, funcionavam em espanhol os adjetivos luengo (lat. 
LONGUS, desde os inícios do idioma) e em português amplo (lat. AMPLUS, 1ª doc. 1111). Em espanhol, 
até ao século XVI largo significava o mesmo que em português, mas substituiu a forma luengo (hoje 
arcaísmo), ainda utilizada em português, longo (‘de grande extensão’, 1ª doc. 897), apesar de 
conviver com o vocábulo comprido (particípio de cumprir < lat. COMPLERE ‘encher’, usado 
especificamente em relação ao espaço e a tempo). 

Para a palavra portuguesa largo usa-se em espanhol atual ancho (lat. AMPLUS, 1ª doc. S. XIII), 
também amplio (lat. AMPLUS), cultismo do S. XVI.  

 Tiene el pelo largo. / Tem o cabelo comprido. 

 El largo trayecto. / O longo percurso. 

 La calle es ancha y larga. / A rua é larga e comprida. 

 Luengos años vivieron juntos. / Longos anos viveram juntos. 

 Adotam este padrão os seguintes exemplos: 

-Acordar. ESP acordar [lat. ACCORDARE, “concordar” < COR, CORDIS, “coração”] (port. combinar 
[concertar uma cita] < lat. COMBINARE, “unir duas coisas”) / PORT acordar [de acordado < lat. 
CORDATUS, “no seu juízo”] (esp. despertarse  < de despierto < lat. EXPERTUS por EXPERRECTUS < part. 
de EXPERGISCI, “interromper o sono”) 

 Hemos acordado una reunión mañana. / Combinámos uma reunião para amanhã. 

 Acordei às oito e meia. / Me he despertado a las ocho y media. 

-Alargar(se). ESP alargar [de a + largo, “tornar comprido” (port. alongar)] / PORT alargar [de a + 
largo, “tornar amplo” (esp. ensanchar)] (segundo o modelo visto acima de “largo”) 

 Han alargado la calle. / Alongaram a rua. 

 Alargaram a avenida. / Han ensanchado la avenida. 

-Apenas. ESP apenas [de a + penas [lat. POENA < gr. POINÉ, “multa, sanção”], “com trabalho”; 
posteriormente, uma vez fossilizada a forma: “imediatamente” com valor temporal] (port. mal 
[conjunção] < lat. MALE, “mal”) / PORT apenas [de a + penas < lat. POENA < gr. POINÉ, “multa, sanção”, 
“com trabalho”, e daí a “somente, unicamente, devido ao trabalho que implica”] (esp. solo [advérbio] < 
lat. SOLUS, “unicamente”) 

 Apenas llegó se fue a dormir. / Mal chegou foi deitar-se. 

 Tem apenas um filho. / Solo tiene un hijo. 

-Borrar [de borra < lat. BURRA, “tecido grosso de lã” (1) / “poiso, substância pastosa” (2) = 
manchar-se com ‘borra’] 

ESP borrar (1) (port. apagar < a + pagar < lat. PACARE, “apaziguar”) / PORT borrar (2) (esp. 
emborronar < de borrar = pintar fazendo nódoas) 
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 ¡Borra la pizarra! / Apaga o quadro! 

Está a borrar o papel todo. / Está emborronando todo el papel. 

-Brincar [de brinco < lat. VINCULUM, “atadura”] 

ESP brincar (port. pular < lat. PULLARE, “germinar”, ideia de sair para fora) / PORT brincar (esp. 
jugar [sem regras] < lat. IOCARE. Subjaz a ideia de agitação pela atadura [essa mesma ideia de 
agitação provoca a aceção brincar com alguém no sentido de “fazer troça de alguém”; em espanhol 
burlarse de alguien. Ex: ¿Te estás burlando de mí? / Estás a brincar comigo?]) 

 Los niños brincan en el parque. / As crianças pulam no parque. 

Os meninos brincam na piscina. / Los niños juegan en la piscina.  

-Camada [lat. vulg. CAMA < CAMBA, “leito estreito e baixo”] 

ESP camada (port. ninhada) / PORT camada (esp. capa, “o que cobre alguma coisa”) 

 Una camada de jilgueros. / Uma ninhada de pintassilgos. 

 Uma camada de pintura. / Una capa de pintura. 

-Curso [lat. CURSUS, “ato de correr, corrida”] 

ESP curso (port. ano [académico] < lat. ANNUS, “ano”) / PORT curso (esp. carrera [universitária] < 
lat. CARRARIA) 

 Estoy en cuarto curso de Derecho. / Estou no quarto ano de Direito. 

Estuda o curso de Matemática. / Estudia la carrera de Matemáticas.  

-Estufa [de estufar < lat. vulg. EXTUFARE, “escaldar”] 

ESP estufa (port. aquecedor < lat. vulg. ADCALESCERE, “começar a aquecer”) / PORT estufa (esp. 
invernadero < de invierno < de ivierno < lat. [TEMPUS] HIBERNUM) 

 ¡Enciende la estufa, hace frío! / Liga o aquecedor, está frio! 

 Fomos visitar a estufa. / Fuimos a visitar el invernadero.  

-Lata [etimologia discutida nas duas línguas; talvez do lat. LATTA, “vara comprida”] 

ESP lata (port. chatice) / PORT lata (esp. descaro) 

 La conferencia fue una lata. / A conferência foi uma chatice. 

 E ainda tens a lata de dizer isso? / ¿Y aún tienes el descaro de decir eso? 

-Paseo/passeio [de pasear/passear < de paso/passo < lat. PASSUS] 

ESP paseo (port. passeio) / PORT passeio (esp. acera < de hacera < de facera < lat. FACIARIUS < 
FACIES, “cara”, [as duas caras/lados de uma rua]) 

 Están arreglando las aceras de la calle. / Estão a consertar os passeios da rua. 

-Rabo [lat. RAPUM, “nabo”]. O volume da planta deve ter passado a determinar a ideia de 
excrescência pela frente ou por trás. 

ESP rabo (port. cauda / pila [pénis]) / PORT rabo (esp. trasero, culo) 
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 El perro mueve el rabo – Ese hombre se toca el rabo. / O cão mexe a cauda – Esse homem 
está a mexer na pila. 

 Aquela mulher tem um rabo enorme. / Aquella mujer tiene un trasero-culo grandísimo. 

-Reparar [lat. REPARARE, “preparar de novo; reproduzir”] 

ESP reparar (port. consertar) / PORT reparar (esp. darse cuenta) 

 Hay que reparar el móvil. / É preciso consertar o telemóvel. 

 Não reparou na minha presença. / No se dio cuenta de mi presencia. 

-Salsa [lat. SALSA, “salgada” (1)]-[lat. SALSA-[HERBA-], “erva salgada” (2)] 

ESP salsa (1) (port. molho < de molhar < lat. MOLLIARE por MOLLIRE, “amolecer”) / PORT salsa (2) 
(esp. perejil < prov. pe[i]ressil < gr. petroselinon) 

 Salsa de tomate. / Molho de tomate. 

 Acrescento salsa ao peixe. / Añado perejil al pescado. 

-Talla/talha [lat. TALEARE, “cortar ramos”] 

ESP talla (port. tamanho) / PORT talha (esp. tinaja) 

 El pantalón me va pequeño, ¿tiene una talla más grande? / As calças ficam-me pequenas, 
tem um tamanho maior? 

 A talha do vinho. / La tinaja del vino. 

2.3. Ampliação semântica de uma das duas línguas (ou das duas) sendo a nova acepção o uso 
geral 

BOATO. lat. BOATUS, I: grito agudo, mugido.  

-Boato (esp): “a) ant. vocería [1º doc. 1539], b) ostentación [1º doc. 1573]”. Diz Coromines que, 
aplicado aos predicadores especializou-se no sentido de ‘voz arrogante’ de onde ‘pomposidade’ e 
finalmente ‘ostentação’. 

-Boato (port): notícia que corre publicamente [1ª doc. 1548]. 

 A palavra espanhola para a única acepção portuguesa é rumor (que também existe em 
português mas pouco frequente); e a portuguesa para a segunda acepção espanhola é ostentação. 

 La actriz desmiente el rumor sobre su boda. / A atriz desmente o boato sobre o seu 
casamento. 

 El boato y el lujo de la monarquía. / A ostentação e o luxo da monarquia. 

ESPANTOSO. De espantar > lat. *EXPAENTARE < *EXPAVENTARE < EXPAVERE (cf. pavor): assustar-se, 
tremer. 

-espantoso (esp): “a) que causa espanto [1ª doc. S. XIV], b) maravilloso, asombroso, pasmoso” [1ª 
doc. lexicográfica em 1706, A New Spanish and English Dictionary de Stevens]. 
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-espantoso (port): a) que causa medo, que assusta [1ª doc. S. XIII], b) que causa admiração 

por ser muito bom, muito agradável ou digno de apreciação; extraordinário, fantástico [encontra-se 

com este sentido no Novo Diccionario da Lingua Portugueza  (1848/49) de Faria]. 

Observam-se duas acepções da palavra em cada língua, a primeira responde à semântica 
etimológica e a segunda a uma ampliação. Ambos idiomas usam as duas, contudo, é mais comum a 
utilização em espanhol da primeira, que corresponde à palavra portuguesa terrível, horrível e da 
segunda acepção em português cujo equivalente espanhol é maravilloso, genial. 

 Es una película espantosa. / É um filme terrível. 

 Es una película maravillosa. / É um filme espantoso. 

PEGAR. lat. PICARE: barrar com pez (< PIX, CIS, substância resinosa). 

-pegar (esp): “a) adherir una cosa con otra [1ª doc. origens do idioma], b) maltratar [1ª doc. inícios 
S. XVII]”. 

-pegar (port) [1ª doc. S. XIV]: a) segurar, agarrar, tomar, b) colar, fazer aderir. 

Em espanhol, a ação de unir duas ou mais coisas mediante uma substância específica (cola) 
denomina-se pegar [acepção a)] que corresponde ao português colar (vocábulo do S. XIII) [acepção 
b)], língua que também conhece o verbo ‘pegar’ com esse sentido mas de pouco uso, visto que a 
forma pegar (através da metáfora aderir, ficar algo preso) em português significa em sentido genérico 
coger em espanhol. 

A acepção b) espanhola, mais moderna, tem por equivalente em português o termo bater 
(BATTUERE ‘acometer, arremeter [1ª doc. S. XIII]), também pertencente ao léxico espanhol sob a forma 
batir [1ª doc. 1140]. As duas são usadas no âmbito culinário com a mesma significação. 

Coger documenta-se já em 1074, do latim COLLIGERE ‘recolher’, que é o sentido que guarda hoje 
em português o verbo colher [1ª doc. S. XIII]. 

Em resumo, em espanhol pegar na sua acepção a) respeita a semântica etimológica e em b) vê-se 
ampliada, e em coger faz de um verbo latino restrito, um geral, enquanto o português amplia pegar e 
restringe colher ao seu uso latino. 

 Han pegado el vaso que se rompió. / Colaram o copo que se tinha partido. 

 Los niños se pegaban en la calle. / Os meninos batiam-se na rua. 

 Cogió una olla del armario. / Pegou numPORT|umBRAS tacho da prateleira. 

 Cogía manzanas del árbol. / Colhia maçãs da árvore. 

 Hay que batir huevos para la tortilla. / É preciso bater ovos para a omeleta. 

Adotam este padrão os seguintes casos: 

-Ala [lat. ALA, “extremidade; flanco”] 

ESP ala (port. asa) / PORT ala (esp. flanco) 

 Las alas de los pájaros. / As asas dos pássaros. 

 A ala do exército. / El flanco del ejército. 
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-Andar [variante romance lat. AMBULARE, “caminhar”] 

ESP v. andar; PORT sust. andar (esp. piso < de pisar < lat. vulg. PINSARE, “pisar, triturar”) 

 Vive en el octavo piso. / Mora no oitavo andar. 

-Borracha  

ESP borracha [de borracha < catalão morratxa, “redoma”] (port. bêbeda < lat. BIBITA, “que tem o 
hábito de beber”) / PORT borracha [através do esp. borracha < cat. morratxa, “redoma”; pelo material 
empregado, ampliou o sentido sendo sinónima de caucho] (esp. goma [de borrar] < lat. vulg. GUMMA, 
“goma”) 

 Ha bebido mucho y está borracha. / Bebeu muito e está bêbeda. 

 O lápis e a borracha. / El lápiz y la goma [de borrar]. 

-Carrera/carreira [lat. CARRARIA, “caminho de carros”] 

ESP carrera (port. curso [universidade] < [lat. CURSUS, “ato de correr, corrida”]; corrida [competição] 
< de corrido < de correr < lat. CURRERE, “correr”) / PORT carreira (esp. carrera [vida profissional]) 

 La carrera de Medicina~caballos / O curso de Medicina ~ A corrida de cavalos. 

-Carro [lat. CARRUS < galo carros, “veículo de rodas puxado por cavalos”] 

ESP carro; PORT carro (esp.  coche [automóvel] < húngaro cocsi, “carruagem”) 

 Tuvo un accidente con el coche. / Teve um acidente com o carro. 

-Cartón/cartão [de carta, “papel” < lat. CHARTA < gr. chartes] 

ESP cartón;  PORT cartão (esp. tarjeta [bancária] < de tarja < fr. targette, “escudo pequeno” < de 
targe < franciano targa, “escudo”) 

 Pagué la cuenta con la tarjeta. / Paguei a conta com o cartão. 

-Diseñar/desenhar [it. disegnare] 

ESP diseñar (port. fazer o design < ingl. design < lat. DESIGNARE) / PORT desenhar [it. disegnare]; 
(esp. dibujar < fr. ant. deboissier, “lavrar a madeira”) 

 Diseñó el nuevo museo. / Fez o design do novo museu. 

 O menino desenha muito bem. / El niño dibuja muy bien. 

-Embarazo/embaraço [do port. embaraçar < de baraça, “laço” < ár. hisp. marasa, “corda”] 

ESP embarazo (port. gravidez < de grávido < lat. GRAVIDUS, “carregado; prenhe”; grávida) / PORT 
embaraço (esp. bochorno < lat. VULTURNUS, “vento do leste”) 

 Ha tenido un embarazo problemático. / Teve uma gravidez problemática. 

 O embaraço do presidente. / El bochorno del presidente. 

-Más [lat. MAGIS, “mais”] 

ESP más (port. mais) / PORT más (esp. malas) 

 No quiero más café. / Não quero mais café. 
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 São más pessoas. / Son malas personas. 

-Motorista [de motor] 

ESP motorista (port. motorista [só de mota]) / PORT motorista (esp. conductor) 

 Los motoristas y sus motos. / Os motoristas e as suas motas. 

 O motorista do comboio. / El conductor del tren. 

-Nota [lat. NOTA, “sinal, marca”] 

ESP nota (port. apontamento, nota) / PORT nota (esp. billete [moeda]) 

 Tomaba notas para el discurso. / Tomava apontamentos para o discurso. 

 Uma nota de dez euros. / Un billete de diez euros. 

-Oferta [lat. med. OFFERTA, “oferenda feita a Deus”, < part. OFFERTUS < lat. med. OFFERIRE < lat. 
OFFERRE, “oferecer”] 

ESP oferta (port. promoção [comercial] < lat. PROMOTIO, ONIS, “elevação, maior dignidade”) / PORT 
oferta (esp. regalo < de regalar < fr. régaler, “convidar”, de régal, “festim” < de galer, “divertir-se” < 
franciano wala, “bom”) 

 La oferta del supermercado: 2x1. / A promoção do supermercado: 2x1. 

 Essa loja dá cheques de oferta. / Esa tienda da cheques de regalo. 

-Prestar [lat. PRAESTARE, “preservar; fornecer”] 

ESP prestar (port. emprestar) / PORT prestar (esp. servir, valer [dar serviço]) 

 Préstame el libro. / Empresta-me o livro. 

 Esse carro já não presta. / Ese coche ya no sirve. 

-Recorrer [lat. RECURRERE, “retroceder”] 

ESP recorrer (port. percorrer < lat. PERCURRERE, “correr sem parar; atravessar”) / PORT recorrer 
(esp. recurrir < lat. RECURRERE) 

 Recorrer la región. / Percorrer a região. 

 Recorrer da sentença. / Recurrir la sentencia. 

-Reforma [de reformar < lat. REFORMARE, “mudar, alterar”] 

ESP reforma (port. reforma) / PORT reforma (esp. jubilación) 

 Las reformas políticas. / As reformas políticas. 

 Tem 65 anos, chegou à reforma. / Tiene 65 años, ha llegado a la jubilación. 

-Romance [lar. ROMANICE, “falar em românico”]. Depois de significar língua vernácula, passou a 
significar composição escrita em língua vernácula mas em espanhol ficou a palavra novela, do italiano 
novella, “notícia curta”. Devido ao conteúdo amoroso de muitos dos romances, ficou em espanhol a 
ideia de caso amoroso breve. 

ESP romance (port. caso amoroso) / PORT romance (esp. novela) 
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 Tuvo un romance con la secretaria. / Teve um caso (amoroso) com a secretária. 

 Os romances de Eça de Queirós. / Las novelas de Eça de Queirós. 

-Sobremesa [de sobre + mesa] 

ESP sobremesa (port. tempo que se está à mesa depois da refeição) /  PORT sobremesa (esp. 
postre < lat. POSTER, RI, “último numa série”) 

 Pediu bolo de bolacha de sobremesa. / Ha pedido pastel de galletas de postre. 

-Suceso/sucesso [lat. SUCCESSUS, “entrada; bom resultado”]. Em espanhol prevalece a ideia de 
coisa que sucede, que tem entrada; em português a de bom resultado. 

ESP suceso (port. caso) / PORT sucesso (esp. éxito) 

 El suceso se produjo recientemente. / O caso produziu-se recentemente. 

 O filme teve enorme sucesso. / La película ha tenido gran éxito. 

-Taza/taça [ár. hisp. ṭássa, “vasilha, escudela”] 

ESP taza (port. chávena) / PORT taça (esp. copa [troféu]) 

 Una taza de té. / Uma chávena de chá. 

 A taça dos campeões mundiais. / La copa de los campeones mundiales. 

-Té/tê [ao ideograma chn., representativo da planta do chá, correspondem duas formas fonéticas: 
ch'a no dialeto mandarino e te no dialeto Fun-kien; a primeira foi adotada pelo Japão, pela Indochina, 
por Portugal, pela Grécia, pela Rússia e pelas línguas eslavas; a segunda, introduzida na Europa pelo 
holandês thee < prov. do mal. téth, pelas outras nações europeias, entre as quais, Espanha] 

ESP té (port. chá) / PORT tê (esp. te [letra]) 

 ¿Té o café? / Chá ou café? 

 Teresa escreve-se com tê. / Teresa se escribe con te. 

-Tío-tía/tio-tia [lat. THIUS, “irmão do pai ou da mãe”] 

ESP tío (port. gajo) / PORT tio (esp. tío [pariente]) 

 He conocido a un tío genial. / Conheci um gajo genial. 

 O meu tio casou-se ontem. / Mi tío se casó ayer. 

-Traer/trair [lat. TRAHERE, “atrair, extrair”] 

ESP traer (port. trazer) / PORT trair (esp. traicionar) 

 Hay que traer pan y leche. / É preciso trazer pão e leite. 

 Vai trair o amigo. / Va a traicionar al amigo. 

-Todavía/todavia [de toda + via, “em todo caminho, constantemente”] 

ESP todavía (port. ainda < origem incerta) / PORT todavia (esp. no obstante < NON OBSTANTE, de 
OBSTARE, “sem prejudicar”) 

 Todavía no ha llegado. / Ainda não chegou. 
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 A mulher corria, todavia, era lenta. / La mujer corria, no obstante, era lenta. 

-Vaga [lat. VACUA, “vazia, desocupada”] 

ESP vaga (port. preguiçosa) / PORT vaga (esp. vacante) 

 No quiere trabajar, es una vaga. / Não quer trabalhar, é uma preguiçosa. 

 Há uma vaga no politécnico. / Hay una vacante en el politécnico. 

2.4. Semântica latina respeitada por uma das duas línguas 

ABRIGO. lat. APRICUS, A, UM: exposto ao sol, que procura o calor do sol. / APRICUM, I: local abrigado, 
soalheiro.  

-Abrigo (esp): “a) defensa contra el frío [1ª doc. S. XIII], b) prenda de vestir [1ª doc. S. XVIII]”. 

-Abrigo (port): lugar defendido das intempéries, refúgio [1ª doc. S. XIII]. 

Como se observa, a única acepção da palavra portuguesa coincide com a primeira na língua 
espanhola, mesmo na data de documentação. Não obstante, é mais usada a palavra no segundo 
sentido. A primeira datação lexicográfica desta nova acepção encontramo-la no Diccionario 
Castellano (1786-1793) de Terreros y Pando. A segunda no Gran diccionario clásico de la lengua 
castellana (1852) de Castro, com bastantes anos de diferença. Posteriormente, já é recolhida em 
todos os dicionários. Cabe dizer que a RAE apenas acolhe este termo na 12ª edição do DRAE de 1884.  

Contudo, já desde Nebrija (1492) aparece uma acepção figurada de ‘defesa, refúgio’ que provocou 
a sua ampliação semântica devido à existência do verbo abrigar que significava ‘cobrir-se com roupa 
para evitar o frio’. 

O português optou por uma palavra diferente para este sentido, casaco (1ª doc. em 1706) derivado 
de casaca (1ª doc. en 1544) através do francês casaque (do persa KAZAGAND, jaqueta). 

Como já foi referido, o espanhol tem o verbo abrigar(se) [defender(se), resguardar(se) do frio, 1ª 
dat. S. XIII] cujo equivalente português é um verbo com outra raíz, agasalhar(-se) [do gótico GASALJA, 
companhia, 1ª doc. no S. XIII]. Posteriormente, a língua portuguesa ampliou o significado, usando-o 
hoje na fala normal como equivalente do espanhol abrigar(se). 

Ponte el abrigo que hace frío. / Veste o casaco que está frio. 

 Em ambos idiomas, agasajar/agasalhar significou até ao século XV ‘estar em companhia’. 
Depois, ‘acolher com festas, obsequiar’. 

 Abrígate que está lloviendo. / Agasalha-te que está a chover. 

Oficina. lat. officina: fábrica. 

-oficina (esp): “departamento donde trabajan los empleados públicos o particulares” [1ª dat. com 
esse sentido S. XIX]. 

-oficina (port): estabelecimento onde se fazem reparações em veículos automóveis [1ª doc. com 
esse sentido S. XIX] (acepção mais geral). 

A oficina espanhola corresponde ao escritório português, ao tempo que a oficina portuguesa é o 
taller espanhol. Por outro lado, o escritorio espanhol chama-se secretária em português, vocábulo que 
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os espanhóis só utilizam para se referirem a uma pessoa (sentido, aliás, também existente em 
português). E os talheres portugueses são os cubiertos espanhóis. 

-escritorio (esp): “mueble cerrado, con divisiones en su parte interior para guardar papeles y, a 
veces, con un tablero sobre el cual se escribe” [1ª doc. 1554]. 

-escritório (port): local onde se exerce uma atividade administrativa e onde se fazem negócios [1ª 
doc. S. XV]. 

Ambas as palavras procedem do latim SCRIPTORIUM ‘lugar onde se copiavam obras literárias’: 
produziu-se uma metonímia em espanhol. 

-secretaria (esp): “persona que por oficio público da fe de escritos y actos; escribiente” [lat. 
SECRETARIUS, 1ª doc. S. XV]. 

-secretária (port): (na acepção que provoca o falso amigo com o espanhol) móvel usado como 
mesa de escrever e onde se guardam documentos, valores etc. [de secretário, 1ª doc. S. XV]. 

Mesma etimologia mas ampliação semântica em português também por metonímia. 

-taller (esp) [do francês atelier < fr. ant. astelle < lat. ASTELLA < ASTULA, “lasca, madeira”]: lugar em 
que se trabalha uma obra de mãos [1ª doc. 1611]. 

-talher (port) [do francês tailloir < tailler < lat. TALEARE, tábua para cortar carne]: conjunto das três 
peças (garfo, colher e faca) de que uma pessoa se serve, às refeições [1ª doc. 1706]. 

Em espanhol, a forma taller substituiu o tradicional obrador já que neste se faziam coisas artesãs 
enquanto no taller (forma francesa ‘atelier’ correspondente ao espanhol ‘astillero’) passou a designar 
um estabelecimento com funções mais amplas, geralmente de conserto, tal como indicava o genérico 
astillero, para construir ou consertar barcos. 

Em português, produziu-se uma ampliação do uso, de cortar em geral a comida (talloir), a cortá-la 
no prato específico de cada comensal com os talheres. Por sua vez, em espanhol, parece que a 
origem do seu equivalente vem da toalha de mesa que se punha para cubrir a mesa. 

-cubierto (esp) [lat. COOPERTUS]: “Servicio de mesa que se pone a cada uno de los que han de 
comer, compuesto de plato, cuchillo, tenedor y cuchara, pan y servilleta” [1ª doc. S. XVI]. 

 El escritorio tiene tres cajones. / A secretária tem três gavetas. 

 Estas son las oficinas del ayuntamiento. / Estes são os escritórios da câmara municipal. 

 El coche está en el taller. / O carro está na oficina. 

 Faltan los cubiertos en la mesa. / Faltam os talheres na mesa. 

PREJUICIO ∼  PERJUICIO. lat. PRAEIUDICIUM: decisão anterior, presunção, preságio. 

-prejuicio (esp): “opinión previa y tenaz, por lo general desfavorable, acerca de algo que se 
conoce mal” [«1ª doc. 1884, (e já alguma vez no S. XV)» Coromines]. 

-prejuízo (port): perda de um bem ou de uma vantagem; dano, perda [1ª doc. S. XIII]. 

Até ao século XIX, quer em castelhano, quer em português, a noção de ‘presunção, juízo de valor 
prévio’ expressava-se com as palavras prejuicio e prejuízo respetivamente. A partir da referida data, 
surge a noção de ‘indemnização por um dano provocado’ que em espanhol foi designado com a 
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palavra perjuicio (metátese do –r– em relação ao termo original). Em português, o vocábulo aceita a 
mesma semântica que o espanhol e para o sentido antigo procura um novo termo, preconceito (< 
pre+conceito ‘conceito prévio’). A mudança não se produziu por uma metátese que teria originado, 
como em espanhol, uma nova palavra (perjuízo*) mas adaptando outra. 

-perjuicio (esp): “detrimento patrimonial que debe ser indemnizado por quien lo causa. 
Indemnización que se ha de pagar por este detrimento” [1ª doc. S. XV]. 

-preconceito (port): opinião (favorável ou desfavorável) formada antecipadamente, sem 
fundamento sério ou análise crítica [1ª doc. 1817]. 

 Tiene prejuicios contra la comida china. / Tem preconceitos contra a comida chinesa. 

 Las obras han causado perjuicios a los vecinos. / As obras causaram prejuízos aos vizinhos. 

Adotam o mesmo padrão os seguintes casos: 

-Asa [lat. ANSA, “lugar por onde se pega alguma coisa”] 

ESP asa (port. pega) / PORT asa (esp. ala) 

 Las asas de la cazuela. / As pegas da panela. 

 A asa do avião. / El ala del avión. 

-Bicha [lat. BESTIA, “animal selvagem”] 

ESP bicha (port. cobra; animal que se arrasta) / PORT bicha (esp. cola, fila) 

 La bicha es peligrosa. / A cobra é perigosa. 

 Havia muita bicha no cinema. / Había mucha cola en el cine. 

-Cacho [lat. CAPULU, “mancheia”] 

ESP cacho (port. pedaço, bocado) / PORT cacho (esp. racimo) 

 Dame un cacho de pan. / Dá-me um bocado de pão. 

 Um cacho de uvas doiradas… / Un racimo de uvas doradas… 

-Chato [lat. vulg. PLATTUS, “plano”] 

ESP chato (port. chato [nariz]) / PORT chato (esp. pesado, molesto). Vê-se aquí a ideia de 
enfadonho, por derivação da metáfora, “coisa plana, sem interesse”. 

 Tiene la nariz chata. / Tem o nariz chato. 

 Cala-te, és muito chato! / ¡Cállate, eres muy pesado! 

-Combinar [lat. COMBINARE, “unir duas coisas”] 

ESP combinar (port. combinar) / PORT combinar (esp. quedar, concertar una cita) 

 Combinámos às três no cinema. / Hemos quedado a las tres en el cine.  

-Concertar/consertar 

ESP concertar [lat. CONCERTARE, “argumentar, ajustar”] (port. marcar) / PORT consertar [lat. vulg. 
CONSERTARE < lat. CONSERERE, “juntar partes entre si”] (esp. arreglar, reparar) 
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 Concerté una consulta con el médico. / Marquei uma consulta com o médico. 

 Tengo que arreglar el ordenador. / Tenho de consertar o computador. 

-Copo [de copa < lat. CUPPA, “vasilha grande”] 

ESP copo (port. floco < lat. FLOCCUS, “floco”) / PORT copo (esp. vaso < lat. VASUM, “vaso”) 

 Nieva y caen copos. / Está a nevar e caem flocos. 

 Um copo de água, faça favor. / Un vaso de agua, por favor.  

-Costa(s) [lat. COSTA, “flanco (1), costela (2)”] 

ESP costa (1) (port. costa [litoral] (1)) / PORT costas (2) (esp. espalda < lat. tardio SPATULA, 
“omoplata”) 

 Doem-me as costas. / Me duele la espalda. 

-Cuadro/quadro [lat. QUADRUS] 

ESP cuadro (port. quadro) / PORT quadro (esp. pizarra < origem incerta) 

 No quadro escreve-se com giz. / En la pizarra se escribe con tiza. 

-Distinto [lat. DISTINCTUS < DISTINGUERE, “distinguir, diferenciar”] 

ESP distinto (port. diferente < de diferir < lat. DIFERRE, “dissentir”) / PORT distinto (esp. distinguido) 

 Son cosas distintas. / São coisas diferentes. 

 É uma pessoa distinta. / Es una persona distinguida. 

-Dormitorio/dormitório [lat. DORMITORIUM, “quarto de dormir”] 

ESP dormitorio (port. quarto [de dormir]) / PORT dormitório (esp. dormitorio [colectivo]) 

 La casa tiene tres dormitorios. / A casa tem três quartos. 

 O dormitório do quartel é enorme. / El dormitorio del cuartel es muy grande. 

-Escoba/escova [lat. SCOPA] 

ESP escoba (port. vassoura < lat. vulg. VERSORIA < lat. VERRE, “arrastar, varrer”) / PORT escova (esp. 
cepillo < de cepo < lat. CIPPUS, “baliza”) 

 Se barre con la escoba. / Varre-se com a vassoura. 

 Comprei uma escova de dentes. / He comprado un cepillo de dientes. 

-Exprimir [lat. EXPRIMERE, “comprimir (1)/ dizer (2)”] 

ESP exprimir (port. espremer (1)) / PORT exprimir (2) (esp. expresar < de expreso < lat. EXPRESSUS, 
“dito formalmente”) 

 Exprimir naranjas. / Espremer laranjas. 

 Exprimir uma opinião. / Expresar una opinión. 

-Flaco/fraco [lat. FLACCUS, “flácido”] 
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ESP flaco (port. magro < lat. MACER, CRA, CRUM, “magro, enxuto”) / PORT fraco (esp. flojo < lat. 
FLUXUS, “débil, brando”) 

 Está muy flaco, tiene que engordar. / Está muito magro, tem de engordar. 

 O filme é fraco. / La película es floja. 

-Leyenda/legenda [lat. LEGENDA, gerundivo de LEGERE, “ler”; lat. med. LEGENDA através do fr. 
légende, “vida de santo”] 

ESP leyenda (port. lenda ) / PORT legenda (esp. subtítulo < sub + título < lat. TITULUS, “inscrição; 
privilégio”) 

 La leyenda del rey Arturo. / A lenda do rei Artur. 

 O filme tem legendas. / La película tiene subtítulos. 

-Ligar [lat. LIGARE, “atar, prender”] 

ESP ligar (port. engatar < de gato [engranagem] < lat. CATTUS) / PORT ligar (esp. conectar < ingl. to 
connect < lat. CONNECTARE, “juntar”, e por extensão chamar ao telefone) 

 Ligó con una sueca. / Engatou uma sueca. 

 Ligar a televisão ~ Ligar ao João. / Conectar la televisión ~ Telefonear a Juan.  

-Marco [do alem. antigo marka, “sinal”] 

ESP marco  (port. moldura) / PORT marco (esp. mojón). [Relacionado com esse ponto de 
informação, existe em português a estrutura marco do correio, cujo equivalente espanhol é buzón 
(callejero)] 

 El marco del cuadro. / A moldura do cuadro. 

 O marco da estrada. / El mojón de la carretera. 

-Pasta [lat. PASTA, “massa compacta, substância sólida”] 

ESP pasta (port. massa < lat. MASSA, “massa de farinha”) / PORT pasta [mala ou saco; pelo material] 
(esp. carpeta < fr. carpette, “manta, cortinado” < do fr. ant. charpir, “desenredar [a lã]” < lat. CARPERE, 
“desgarrar”) 

 Hoy comemos pasta: macarrones. / Hoje almoçamos massa: macarrão. 

 Uma pasta cheia de faturas. / Una carpeta llena de facturas. 

-Prenda [lat. PIGNORA de PIGNUS, “garantia”] 

ESP prenda (port. penhor) / PORT prenda (esp. regalo < de regalar < fr. régaler, “convidar”, de régal, 
“festim” < de galer, “divertir-se” < franciano wala, “bom”) 

 Te doy un anillo como prenda. / Dou-te um anel como penhor. 

 Já comprei as prendas de Natal. / Ya he comprado los regalos de Navidad. 

-Pronto [lat. PROMPTUS, “preparado”] 

ESP pronto (port. cedo < lat. CITO, “depressa, cedo”) /  PORT pronto (esp. preparado  < de preparar 
< lat. PRAEPARARE < PRE + PARARE “dispor”) 
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 Llegas pronto, no te esperaba. / Chegas cedo, não estava à tua espera. 

 O jantar já está pronto. / La cena ya está preparada. 

-Tapa [do gótico tappa, “peça para encerrar”] 

ESP tapa (port. tampa / capa) / PORT tapa (esp. pincho, tapa [diz a tradição que os taberneiros 
castelhanos costumavam pôr uma fatia de jamón em cima do copo de vinho para evitar que 
entrassem moscas e mosquitos. Daí tapa, para tapar o copo]) 

 La tapa de la olla – Las tapas del libro. / A tampa do tacho – As capas do livro. 

 Comemos umas tapas em Mérida. / Comimos unos pinchos-tapas em Mérida. 

-Tapete [lat. TAPETE, “alcatifa”] 

ESP tapete (port. naperon [do fr. napperon < diminutivo de nappe, do latim MAPPA, “toalha de 
mesa”. Relacionado com guardanapo]) / PORT tapete (esp. alfombra) 

 Antes se ponían tapetes en las mesas. / Dantes costumava pôr-se naperons nas mesas. 

 O tapete do chão da sala. / La alfombra del suelo del comedor. 

-Tirar [de origem incerta] 

ESP tirar (port. atirar < de tiro < de tirar < origem escura) / PORT tirar (esp. sacar < gót. sakan, 
“preitear”) 

 ¡No me tires arena! / Não me atires areia! 

 Vou tirar o casaco, estou com calor. / Voy a sacarme el abrigo, tengo calor. 

 -Vaso [lat. VASUM, “vaso”] 

ESP vaso (port. copo < de copa < lat. CUPPA, “vasilha grande”) /  PORT vaso (esp. tiesto < lat. 
TESTUM, “coberta de barro cozido”) 

 Un vaso de vino. / Um copo de vinho. 

 Vasos e plantas. / Tiestos y plantas. 

2.5. Mesmo resultado a partir de etimologias diferentes 

-ESP fechar [1ª doc. 1817]; de fecha [1ª doc. 1611] < lat. FACTA. Do particípio espanhol antigo 
‘fecha [hoje hecha]’ (feita) que aparecia nas cartas, fecha en Madrid el 27 de março… (feita em 
Madrid…) 

PORT fechar [1ª doc. S. XIII]; de fecho [1ª doc. S. XV] < origem obscura. 

 O fechar espanhol corresponde ao datar português [1ª doc. 1836], e o fechar português ao 
cerrar espanhol (do lat. SERARE, “trancar”) [1ª doc. 1140]. 

 Tienes que fechar la carta. / Tens de datar a carta. 

 Tienes que cerrar la carta. / Tens de fechar a carta. 

-ESP niño [1ª doc. 1140]; NINNO, criação expressiva: menino, criança. 

PORT ninho [1ª doc. S. XI]; lat. NIDUS: ninho, construção feita pelos pássaros. 
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 O niño espanhol tem como equivalente o menino português [1ª doc. S. XIII] e o ninho 
português corresponde ao nido espanhol [1ª doc. 1251]. 

 Ese niño es travieso. / Ese menino é traquina. 

 Un nido de golondrinas. / Um ninho de andorinhas. 

-esp rato [1ª doc. 1220 ∼ 1495]; lat. raptus, part. pas. de rapere, arrebatar. Significou primeiro 
‘instante’, um momento de arrebato que ampliou o seu significado a espaço de tempo mais comprido. 

PORT rato [1ª doc. S. XIV]; lat.vulg. RATTU 'id.', prov. onom. do ruído que o animal faz ao roer. 

 O rato espanhol tem o seu equivalente mais comum em português na palavra bocado 
(literalmente ‘pouco’, já que se refere a bocado de tempo, elidindo o sintagma preposicional por ser 
desnecessário no contexto) [1ª doc. 1285]. E, por sua vez, a mesma voz espanhola é utilizada em 
português (rato, 1ª doc. S. XIV) para designar o ratón [1ª doc. S. XIV]. 

 Hace rato que te espero. / Há um bocado que estou à tua espera. 

 El ratón campestre. / O rato do campo 

 Adotam o mesmo padrão os seguintes casos: 

-ESP aceite [ár. hisp. AZZÁYT] (port. azeite < ár. hisp. AZZÁYT) / PORT aceite [part. de aceitar < lat. 
ACCEPTARE] (esp. aceptado < de aceptar < lat. ACCEPTARE)[Em espanhol, azeite é sinónimo das 
palavras portuguesas azeite e óleo. “Aceite de girasol, aceite de soja, etc = óleo de girassol, óleo de 
soja”]. 

 Aceite de oliva. / Azeite. 

 O recurso foi aceite. / El recurso ha sido aceptado. 

-ESP ano [lat. ANUS] (port. ânus < lat. ANUS) / PORT ano [lat. ANNUS] (esp. año < lat. ANNUS) 

 Lo operaron del ano. / Foi operado ao ânus. 

 O próximo ano. / El año que viene. 

-ESP año [lat. ANNUS] (port. ano < lat. ANNUS) / PORT anho [lat. AGNUS] (esp. cordero < lat. 
CORDARIUS, “tardio”) 

 El año tiene 365 días. / O ano tem 365 dias. 

 Anho assado. / Cordero asado. 

-ESP aportar [de a + portar < lat. PORTARE, “levar”] (port. contribuir < lat. CONTRIBUERE) / PORT 
aportar [de porto < lat. PORTUS] (esp. aportar [chegar a porto] < de porto < lat. PORTUS). 

 Aportó su sabiduría al equipo. / Contribuiu com a sua sabedoria para a equipa. 

-ESP barata [de baratar < origem incerta] (port. barata [económica]) / PORT barata [lat. BLATTA] 
(esp. cucaracha < de cuca, “lagarta <larva>” < de cuco < onomatop.) 

 Dona barata, já não pode caminhar...BR / La cucaracha, ya no puede caminar... 

-ESP birra [embora não apareça no DRAE, é palavra habitual e coloquial; relacionada com o italiano 
birra, francês bière, inglês beer, todas elas do lat. BIBERE, “beber”] (port. cerveja, do celta cerevisia) / 
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PORT birra [do esp. e leonês birria, do lat. VERRES, “porco não capado”, pelas caraterísticas irascíveis 
deste animal] (esp. berrinche) 

 Se bebió dos birras. / Bebeu duas cervejas. 

 Tem cada birra... / Coge cada berrinche... 

-ESP bocadillo [de bocado + illo < de boca < lat. BUCCA] (port. sandes < inglês sandwich < através 
de John Montagu, 4º Conde de Sandwich (1718-92), afirma-se que comeu esse alimento enquanto 
praticava jogos de mesa, de que era viciado, e deste modo evitava abandoná-los) / PORT bocadinho 
[de bocado + inho < de boca < lat. BUCCA] (esp. [un] poco < lat. PAUCUS) 

 Un bocadillo de queso. / Uma sandes de queijo. 

 Um bocadinho de leite. / Un poco de leche. 

-ESP callar [lat. CHALARE ou CALLARE, “baixar”] (port. calar < lat. CALLARE) / PORT calhar [lat. 
CANALIA, “canal”] (esp. coincidir [acontecer] < lat. CO+INCIDERE, “acontecer”) 

 Dile que se calle. / Diz-lhe que se cale. 

 Vem mesmo a calhar. / Acontece-coincide en el momento justo.  

-ESP cena [lat. CENA] (port. jantar < lat. IANTARE, “almoçar”; [ceia] < lat. CENARE, “cear, jantar”) / 
PORT cena [lat. SCENA] (esp. escena < lat. SCENA) 

 Aquí se cena a las nueve. / Cá janta-se às nove. 

 A cena teatral. / La escena teatral. 

-ESP cola [lat. vulg. CODA < lat. CAUDA] (port. cauda < lat. CAUDA; e por extensão fila) / PORT cola 
[lat. COLLA] (esp. pegamento < de pegar < lat. PICARE de PIX, “pez, substância pegajosa”) 

 La cola del perro ~ supermercado. / A cauda do cão ~ A fila do supermercado. 

 As crianças usam cola na escola. / Los niños usan pegamento en la escuela. 

-ESP doce [lat. DODECIM] (port. doze < lat. DODECIM) / PORT doce [lat. DULCIS] (esp. dulce < lat. 
DULCIS) 

 El año tiene doce meses. / O ano tem doze meses. 

 Os diabéticos não podem comer doces. / Los diabéticos no pueden comer dulces. 

-ESP gafe [de origem obscura] (port. azarado) / PORT gafe [do francês gaffe “inabilidade”] (esp. 
pifia) 

 Es un gafe, todo le sale mal. / É um azarado, tudo lhe corre mal. 

 Só comete gafes, coitado! / ¡Solo hace pifias, pobre! 

-ESP gajo [lat. GALLEUS, “raminho de carvalho”] (port. gomo) / PORT gajo [dos ciganos espanhóis 
gachó, “aquele que não é cigano”] (esp. tío, chaval) 

 Los gajos de la naranja. / Os gomos da laranja. 

 Os gajos do ginásio. / Los tíos del gimnásio. 
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-ESP gallo [lat. GALLUS, “galo”] (port. galo) / PORT galho [lat. GALLEUS, “raminho de carvalho”] (esp. 
rama) 

 El gallo y la gallina. / O galo e a galinha. 

 Os galhos da árvore. / Las ramas del árbol. 

-ESP galo [lat. GALLUS, “da Gália”] (port. gaulês [do francês, Gaule]) / PORT galo [lat. GALLUS] (esp. 
gallo) 

 Astérix, el galo. / Astérix, o gaulês. 

 O galo faz cocorocó. / El gallo hace quiquiriquí. 

-ESP hacha [lat. FASCULA] (port. machado) / PORT acha [lat. ASTULA, “pedaço de madeira”] (esp. 
astilla) 

 Cortó el alcornoque con el hacha. / Cortou o sobreiro com o machado. 

 Echa unas astillas en el fuego. / Deita umas achas no lume. 

-ESP mala [lat. MALUS, A,UM, “que carece de bondade”] (port. má) / PORT mala [fr. malle < do 
frâncico malha, “saco de couro para transportar coisas”] (esp. maleta) [A palavra inglesa mail procede 
também desta raíz.] 

 Es una mala mujer. / É uma má mulher. 

 Perdi a mala no aeroporto. / He perdido la maleta en el aeropuerto. 

-ESP malta [do inglês malt, “cevada para produzir cerveja”] (port. malte) / PORT malta [tem sido 
ligado ao top. Malta, ilha do Mediterrâneo, de onde sairiam trabalhadores para os campos europeus] 
(esp. pandilla, peña) 

 Una cerveza de malta. / Uma cerveja de malte. 

 Ei, malta, vamos dançar! / ¡Eh, pandilla, vamos a bailar! 

-ESP pila [lat. PILA, “morteiro, almofariz”] (port. pilha [com a mesma etimologia]) / PORT pila [origem 
obscura, possivelmente onomatopeica] (esp. pito [pénis]) 

 El transistor funciona con cuatro pilas. / O transístor funciona com quatro pilhas. 

 Os gajos e o tamanho da pila… / Los tíos y el tamanho del pito... 

-ESP puto [de puta] (port. prostituto) / PORT puto [lat. vulg. PUTTUS < PUTUS, “rapazinho”] (esp. niño) 

 Un puto de la calle. / Um prostituto da rua. 

 Um puto de dez anos. / Un niño de diez años. 

-ESP polvo [lat. PULVUS por PULVIS] (port. pó < lat. PULVUS por PULVIS) / PORT polvo [lat. POLIPUS] 
(esp. pulpo < lat. POLIPUS) 

 Quitar el polvo. / Tirar o pó. 

 Arroz de polvo. / Arroz de pulpo. 
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-ESP presunto [lat. part. pas. PRAESUMPTUS de PRAESUMERE, “presumir, supor”] (port. presumível < 
de presumir < lat. PRAESUMERE, “suspeitar”) / PORT presunto [lat. PRAESUNCTUM < PERSUNCTUM de 
SUGERE, “chupar”] (esp. jamón < do fr. jambon < de jambe < lat. CAMBA, “perna das cavalarias”) 

 El presunto asesino. / O presumível assassino. 

 Vamos comer presunto. / Vamos a comer jamón. 

-ESP seta [origem incerta] (port. cogumelo < lat. CUCUMELLUS < CUCUMA, “caçoula”) / PORT seta [lat. 
SAGITTA] (esp. saeta, flecha < fr. flèche < franciano fliukka, “flecha, disparo”) 

 El champiñón es una seta común. / O champignon é um cogumelo comum. 

 Siga a seta. / Siga la flecha. 

-ESP talón [lat. TALO, ONIS, “parte posterior do pé”] (port. calcanhar < lat. CALCANEUS, “parte 
posterior do pé”, relativo a CALCEUS, “calçado”) / PORT talão [do fr. étalon < b. fr. stalo, “modelo de 
medida” ] (esp. tique [ticket]) 

 El talón de Aquiles. / O calcanhar de Aquiles. 

 Perdi o talão das compras. / He perdido el tique de las compras. 

-ESP venda [do germánico binda, “faixa, fita”] (port. venda [gaze]) / PORT venda [de vender] (esp. 
venta [lat. VENDITA < VENDERE]) 

 Tapó la herida con una venda. / Tapou a ferida com uma venda. 

 A venda dos apartamentos. / La venta de los apartamentos. 

3. Comentários finais 

As curiosas relações que se produzem entre as palavras que conformam os falsos amigos deixam 
de ser tão singulares quando se conhece a história de cada vocábulo. Nalguns casos são até 
soluções esperáveis devido às regras de evolução fonética de cada língua. 

Por outro lado, há razões externas ao próprio idioma que possibilitam o fenómeno e que, em 
último caso, estão ao serviço da comunicação, e são no fim, causas sociolinguísticas. 

Certamente, não se pode pedir ao estudante que associe estes conhecimentos a cada par de 
palavras que lhe surgirem na sua aprendizagem do espanhol ou do português, também não era esta 
a minha proposta ao escrever estas linhas. Mas se conhecer estas histórias, terá mais sucesso na 
hora de as aprender e compreender. As cinco secções em que se dividiram os pares de palavras 
analisadas resumem, em grandes traços, o tipo de relação histórica que produz os falsos cognatos, 
termo que só é aplicável ao compararmos soluções iguais entre dois sistemas linguísticos diferentes. 
É preciso não fazer confusão com a homonímia, nem com a homografia nem com a homofonia, 
processos que se dão dentro de um mesmo sistema. 

No âmbito da linguística descritiva comparada, os falsos cognatos são muito interessantes no que 
diz respeito à didática das línguas, e especificamente neste caso, da didática do espanhol e do 
português como línguas estrangeiras. 
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Estas páginas ampliam, além disso, possíveis vias de investigação no estudo dos processos de 
adequação do léxico latino às línguas românicas e do léxico românico quando é cedido de umas 
línguas a outras.  
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Resumo 

O objetivo deste trabalho é apresentar uma revisão da literatura sobre o conceito de 
comportamento de cidadania organizacional (CCO), apresentando os diferentes estudos e propostas 
de conceptualização do mesmo, contribuindo assim para a compreensão e clarificação do construto. 
A literatura evidencia que não há ainda acordo relativamente à sua estrutura dimensional nem à 
relação entre o conceito e as suas dimensões, embora a conceção de CCO como um construto 
multidimensional latente seja a mais frequentemente utilizada e aceite pelos investigadores. A maior 
parte dos estudos considera os CCO como um construto com 5 dimensões (altruísmo, 
conscienciosidade, virtude cívica, cortesia e desportivismo) embora os estudos em culturas não 
ocidentais tenham identificado também outras dimensões. Esta revisão contribui para a divulgação do 
conceito, oferecendo uma visão abrangente da evolução da investigação neste domínio. 

Palavras-chave: Comportamentos de cidadania organizacional, construtos multidimensionais 
latentes, comportamentos extra-papel 

Abstrat 

This paper presents a review of organizational citizenship behavior (CCO) literature, and it’s 
different proposed conceptualization, with the purpose to contribute to the understanding and 
clarification of the construct. The literature shows that there is still no agreement about its dimensional 
structure or the relationship between the concept and its dimensions, although the conceptualization of 
CCO as a latent multidimensional construct is the most commonly used and accepted by researchers. 
Most studies consider the CCO a five dimensions construct (altruism, conscientiousness, civic virtue, 
courtesy and sportsmanship) although studies in non-Western cultures have also identified other 
dimensions. This paper contributes to the concept clarification, allowing a comprehensive view of the 
evolution of the research in this field. 

Keywords: Organizational citizenship behavior, multidimensional latent-construct, extra-role 
behaviors 

 

Introdução 

Estudar o comportamento dos indivíduos nas organizações tem sido um desafio para os 
investigadores no âmbito do comportamento organizacional. Até há cerca de trinta anos, os 
investigadores estudavam os indivíduos e os grupos, nas organizações, com o objetivo de explicar as 
diferenças nos desempenhos individuais. Hoje sabemos que a produtividade é determinada 
largamente pela tecnologia, pela organização do trabalho, com variações que levam em consideração 
as capacidades cognitivas dos indivíduos. Neste sentido, os contributos discricionários, para além do 
desempenho das tarefas estritamente obrigatórias, são agora alvo de diversos estudos, envolvendo 
tanto variáveis pessoais (traços de personalidade) como condições específicas tais como atitudes 
crenças e emoções (Borman, Penner, Allen, & Motowidlo, 2001; Konovsky & Pugh, 1994; Organ & 
Ryan, 1995; Ziegler, Schlett, Casel, & Diehl, 2012). Esta ideia, de que há um conjunto de 
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comportamentos que os trabalhadores executam voluntariamente tem estado presente na 
investigação neste domínio que atualmente inclui o estudo de Comportamentos de Cidadania 
Organizacional e outros conceitos similares que se afastam da noção mais tradicional de 
desempenho de tarefas, tendência que dominou a investigação até 1983 (Organ & Paine, 1999).  

Ao descreverem o comportamento dos indivíduos nas organizações, Katz e Khan (1966/ 1978) 
distinguiram entre comportamentos de papel, comportamentos concordantes com a descrição formal 
de funções, e comportamentos extrapapel1, comportamentos inovadores e espontâneos que vão para 
além do formalmente prescrito. Para estes autores as recompensas formais extrínsecas são 
baseadas nos comportamentos de papel, enquanto as recompensas intrínsecas aumentam os 
comportamentos extrapapel. Os comportamentos extrapapel alicerçam-se em sentimentos de 
cidadania relativamente à organização, o que leva a que os trabalhadores desempenhem atividades 
em nome da organização, na qual estão empenhados, sem que a tal sejam formalmente obrigados. 
Estes comportamentos incluem iniciativas de cooperação, ações de proteção do sistema/ organização 
e comportamentos que realçam a imagem externa da organização. São comportamentos tão 
importantes que levam Katz (1964, p. 132) a afirmar que “qualquer organização que dependa apenas 
dos comportamentos prescritos é um sistema social muito frágil”. 

Conceito de Comportamentos de Cidadania Organizacional 

Esta ideia de voluntarismo no desempenho das tarefas laborais foi, ao longo dos últimos tempos, 
estudada por muitos autores, embora várias tenham sido as designações utilizadas [e.g. 
espontaneidade organizacional (George & Brief, 1992); comportamentos extrapapel (Van Dyne, 
Cummings, & Parks, 1995) ou desempenho contextual (Borman & Motowidlo, 1993)]. Já Barnard 
(1938/1968) tinha considerado a “vontade de cooperar”, integrada numa conceção de organização 
marcada pela agregação de esforços cooperativos, como determinante na produção de gestos 
construtivos relativamente à organização.  

No entanto, o termo comportamentos de cidadania organizacional (CCO) foi utilizado pela primeira 
vez por Bateman e Organ (1983) e Smith, Organ e Near (1983) num estudo empírico que analisou a 
natureza e os preditores deste tipo de desempenho numa amostra de empregados e seus 
supervisores de dois bancos. Sob esta designação, os autores referiam-se àqueles comportamentos 
que os superiores apreciam mas que não podem exigir dos seus subordinados. Nesta primeira 
tentativa de identificação dos CCO, os autores efetuaram entrevistas com supervisores pedindo-lhes 
que identificassem as ações que não podiam exigir aos subordinados mas que estes apreciavam, 
porque aumentavam a eficácia e a eficiência da organização ao mesmo tempo que facilitavam o 
trabalho dos gestores. Com base nestas entrevistas identificaram 16 comportamentos e construíram 
uma das primeiras2 medidas de CCO onde identificaram dois fatores, designados inicialmente por 
altruísmo e consciência geral (general compliance) (Smith et al., 1983). O primeiro fator (altruísmo) 
inclui os comportamentos direta e intencionalmente dirigidos a ajudar alguém (colega ou superior) em 
situação de face-a-face de que são exemplos: ajudar os colegas sobrecarregados ou que estiveram 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1 Neste trabalho, usar-se-á o termo extrafunção ou extrapapel como sinónimos, para designar todas as funções ou tarefas 
que não estão formalmente descritas e que, portanto, não são inerentes ao desempenho de uma função em particular. 
Excetuam-se os casos das citações onde é respeitada a designação do autor. 

2 Embora Bateman e Organ (1983) tenham anteriormente feito uma tentativa de construir um instrumento de medida de 
CCO com 30 itens, as dimensões encontradas não tinham um tema claro pelo que a sua estrutura fatorial nunca ficou bem 
definida. 
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ausentes, ajudar o supervisor no seu trabalho, fazer sugestões inovadoras de melhoria ou não passar 
muito tempo em conversas ociosas.  

O segundo fator é definido como uma forma de “conscienciosidade”, mais impessoal, integrando 
os comportamentos que, não tendo efeito imediato na ajuda direta, contribuem, de forma geral e 
impessoal, para a organização (e.g. chegar a horas e não demorar nas pausas, avisar 
antecipadamente as ausências, não faltar desnecessariamente ao trabalho).  

Apesar destes primeiros contributos de Smith et al. (1983), deve-se a Organ (1988) o 
desenvolvimento posterior do conceito de comportamento de cidadania organizacional, definido como 
um “comportamento individual discricionário, não direta ou explicitamente reconhecido pelo sistema 
formal de recompensas e que no seu conjunto promove o eficaz funcionamento da organização “ 
(Organ, 1988, p. 4). 

Esta definição de CCO é alicerçada nos conceitos de “vontade de cooperar” (Barnard, 1938/1968) 
e de “comportamentos inovadores e espontâneos” (Katz & Khan, 1966/1978) e comporta três 
aspetos: (i) a voluntariedade do comportamento, ou seja a não descrição do mesmo na análise de 
funções ou posto de trabalho, pelo que a sua não realização não é passível de punição; (ii) o seu não 
reconhecimento nem integração no sistema formal de recompensas; (iii) a ideia de que, no conjunto, 
estes comportamentos promovem o eficaz funcionamento da organização. 

Relação de CCO com outros Construtos 

Esta ideia, de que há um conjunto de comportamentos que os trabalhadores executam 
voluntariamente, tem estado subjacente ao desenvolvimento de conceitos que, muitas vezes, se 
confundem com o de CCO. É o caso dos conceitos de comportamento de denúncia (Near & Miceli, 
1985, 1995), comportamento pró-social organizacional (Brief & Motowidlo, 1986), dissensão baseada 
em princípios (Graham, 1986), espontaneidade organizacional (George & Brief, 1992), desempenho 
contextual (Borman & Motowidlo, 1993) e comportamento extrapapel (Van Dyne et al.,1995). Pela 
possibilidade de confusão com CCO importa clarificar as suas semelhanças e diferenças. 

Denúncia 

A denúncia (Whistleblowing) (Near & Miceli, 1985, 1995) é um comportamento extrafunção que 
poderá estar relacionado com CCO. Este conceito refere-se a comportamentos de denúncia, junto de 
autoridades com competência para atuar, de práticas ilegais, imorais ou ilegítimas ocorridas dentro da 
organização e levadas a cabo por elementos da própria organização. Embora seja um conceito muito 
estudado, a forma como é definido não é consensual. Algumas questões permanecem por clarificar, 
nomeadamente as questões relativas à motivação moral do denunciante, ao facto de este ser, ou não, 
membro da organização, de poder, ou não, manter o anonimato ou ao facto da denúncia ser feita 
internamente ou junto de autoridades exteriores. No entanto, a questão mais pertinente é o facto de 
considerar-se a denúncia como um comportamento extrapapel uma vez que muitas descrições de 
papel ou de função integram comportamentos de denúncia de atos ilícitos ou imorais, o que afasta o 
conceito dos comportamentos extrafunção. Embora Van Dyne et al. (1995), depois de reverem a 
literatura sobre a denúncia, considerem ser necessária uma definição mais precisa e estável deste 
conceito, este parece não se integrar no conceito de CCO. Para além da denúncia poder ser 
considerada parte integrante de algumas funções, é um comportamento desafiante que gera 
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controvérsia e não consenso, pelo que pode questionar-se o seu contributo para a eficácia da 
organização. 

Comportamento Pró-social Organizacional 

Brief e Motowidlo (1986) usaram o conceito de comportamento pró-social organizacional para 
descrever qualquer comportamento que: (i) é emitido por um qualquer elemento da organização; (ii) é 
explicitamente dirigido a outro elemento, grupo ou organização, com quem interage no exercício das 
funções; (iii) é desempenhado com a intenção explícita de promover o bem-estar do indivíduo, do 
grupo ou da organização a que se dirige. Este conceito, mais abrangente, tem aspetos que o 
distinguem do de CCO, pois inclui comportamentos que fazem parte das funções do indivíduo bem 
como comportamentos que, embora possam promover o bem-estar dos colegas, prejudicam a 
organização como um todo. Não tendo subjacente a ideia da relevância organizacional dos 
comportamentos, inclui comportamentos de ajuda e apoio (incluindo à vida pessoal dos colegas) que 
não têm qualquer implicação ao nível da organização, embora o apoio ou a ajuda sejam prestados no 
espaço da organização e dirigidos às pessoas nela implicadas. 

Dissensão Baseada em Princípios  

Outro comportamento também considerado extrafunção é a dissensão baseada em princípios 
(Graham, 1986). Este comportamento define-se como um protesto ou esforço para mudar práticas ou 
políticas organizacionais, motivado por objeção de consciência, por preocupações com a eficiência, 
legitimidade ou justiça. Em algumas situações, a dissensão baseada em princípios sobrepõe-se à 
denúncia, nomeadamente quando esta se apoia em padrões éticos e morais (Near & Miceli, 1985). 
No entanto, nem sempre isto se verifica, pois muitas denúncias podem ter subjacentes motivações de 
protagonismo, autoengrandecimento ou vingança, ao contrário da dissensão baseada em princípios 
que, por definição, tem uma motivação baseada em princípios. Este é um comportamento voluntário, 
pró-ativo, desafiador/ inibidor (Van Dyne et al., 1995), mas que não contribui necessariamente para a 
eficácia da organização, condição imprescindível na definição de CCO. 

Espontaneidade Organizacional  

George e Brief (1992) apoiando-se nos trabalhos de Katz (1964), desenvolveram o conceito de 
espontaneidade organizacional que definiram “como comportamentos extrapapel que são 
desempenhados voluntariamente e que contribuem para a eficácia da organização “ (George & Brief, 
1992, p. 311). A tónica é colocada na voluntariedade dos comportamentos (extrapapel) e nas suas 
consequências ao nível organizacional e podem ser concretizados de cinco formas diferentes: 
ajudando outros trabalhadores, protegendo a organização, fazendo sugestões construtivas, 
desenvolvendo-se a si próprio e espalhando a “boa-vontade”. É um conceito mais abrangente que 
CCO. Integra todos os comportamentos incluídos no conceito de CCO e ainda todas as outras formas 
de comportamento voluntário extrapapel que contribuem para a eficácia da organização mas que, 
eventualmente, podem ser recompensados. Deste modo, não deve ser confundido com o conceito de 
CCO pois não tem subjacente a ideia de ausência de qualquer tipo de recompensa. Ao contrário, a 
espontaneidade organizacional considera mesmo as possíveis recompensas (por ideias inovadoras, 
por exemplo).  
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Desempenho Contextual  

Borman e Motowidlo (1993) propõem a distinção entre desempenho de tarefa e desempenho 
contextual a propósito dos critérios de identificação do desempenho de funções. Desempenho de 
tarefa, para estes autores, refere-se a todos os comportamentos ou tarefas que têm uma relação 
direta com o núcleo/corpo dos processos técnicos e responsabilidades inerentes a determinada 
função. Incluem-se aqui todas as atividades de transformação direta de materiais, bens ou serviços 
que a organização produz, bem como as atividades de apoio a este núcleo técnico (planificar, 
coordenar, supervisionar, etc.). Por desempenho contextual os autores entendem todos os 
comportamentos que, não estando diretamente relacionados com o núcleo técnico da função, 
“suportam o ambiente social e psicológico da organização no qual as tarefas do núcleo técnico têm de 
ser desenvolvidas” (p. 73). Sintetizam o conceito numa taxonomia com cinco dimensões: 1) persistir 
com entusiasmo e com esforço extra para completar as tarefas com sucesso; 2) voluntariar-se para 
realizar tarefas que não fazem parte do seu trabalho; 3) ajudar e cooperar com os outros; 4) seguir as 
regras e procedimentos da organização; 5) confirmar, apoiar e defender os objetivos organizacionais. 

A diferença entre o conceito de CCO e o de desempenho contextual é, essencialmente, o carácter 
de “não tarefa” deste último. O desempenho contextual não inclui, apenas, comportamentos 
extrapapel ou função, nem exclui a possibilidade dos mesmos virem a ser formalmente 
recompensados. Quer isto dizer que se aceita a sua ligação a expectativas implícitas acerca do que é 
o papel adequado, e que pode ser recompensado formalmente, devido aos efeitos que tem nas 
avaliações de desempenho 

Comportamento Extrapapel  

Van Dyne et al. (1995) integram os CCO num tipo de comportamento que designam 
genericamente como extrapapel. Para estes autores, CCO são formas de comportamento extrapapel 
que realçam os laços entre os elementos da organização que decorrem de, e geram, estados 
emocionais positivos nos seus membros e promovem o consenso em vez do conflito. Este conceito 
assenta na definição de papel de Katz (1964) que, de forma explícita, afirma que comportamentos de 
papel são aqueles que são requeridos ou expectáveis no trabalho regular do dia-a-dia. Por oposição, 
comportamentos extrapapel são comportamentos voluntários que vão para além das expectativas do 
papel, que beneficiam a organização e/ou são executados com esse objetivo. Nesta definição 
destaca-se o carácter voluntário dos comportamentos, a sua pró-atividade, o desinteresse pessoal 
(devem ser executados para beneficiar alguém, ou alguma coisa diferente do próprio) e o facto de ser 
positivo para a organização. 

Este conceito, ao remeter para as expectativas do papel, relativiza os comportamentos que se 
integram nesta categoria, uma vez que a compreensão do que faz, ou não, parte do papel difere de 
pessoa para pessoa. Atualmente, nas organizações, os papéis ou funções raramente são fixos, e a 
perceção dos papéis envolve uma negociação entre os superiores e os subordinados relativamente 
às atividades laborais. O que é considerado extrapapel pode diferir, na mesma função e organização, 
de pessoa para pessoa, de contexto para contexto e em cada momento concreto (Carpenter, Berry, & 
Houston, 2014; Morrison, 1994). Neste sentido, o conceito de CCO não pode ser identificado 
exclusivamente com o conceito de comportamento extrapapel, pois corre-se o risco de considerar 
hoje CCO aquilo que no “próximo mês” será visto de outra maneira ou, ainda, considerar como CCO 
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aquilo que um superior hierárquico pensa que deve ser entendido como tal e isto ser avaliado como 
comportamento de papel pelos pares ou subordinados (Organ, 1997).  

Críticas à Definição de CCO 

Em 1988 Organ definiu CCO com base em três características: a voluntariedade do 
comportamento, o não reconhecimento no sistema formal de recompensas e o seu contributo para o 
eficaz funcionamento da organização. Contudo, esta definição tem sido contestada sendo que as 
principais críticas são relativas à necessidade de clarificação do que se entende por discricionário 
(Morrison, 1994) e por comportamento “não recompensado" (Orr, Sackett, & Mercer,1989). 
Relativamente à terceira característica as críticas são menos frequentes, pois embora seja também 
difícil de operacionalizar o conceito de eficácia da organização, alguma investigação tem dado 
suporte a esta afirmação (Podsakoff & MacKenzie, 1994; Podsakoff & MacKenzie, 1997; Podsakoff, 
Whiting, Podsakoff, & Blume, 2009 ; Yen & Niehoff, 2004). 

Comportamentos Discricionários versus Extrapapel ou Extrafunção 

Uma das críticas mais pertinentes à definição de CCO, diz respeito à caracterização dos CCO 
como discricionários, isto é, como comportamentos que “não são necessariamente exigidos na 
descrição de papel ou funções ou do posto de trabalho” (Organ, 1988, p. 4). 

Quando se tenta identificar e medir os CCO, facilmente se constata que não é linear a fronteira 
entre o que faz, ou não, parte da função do trabalhador. É frequente incluírem-se comportamentos 
que podem ser considerados como fazendo parte dessa função. A identificação e clarificação do que 
se entende por CCO reflete a conceção de função que cada trabalhador tem, o que por sua vez varia 
com a posição na rede social que cada um ocupa na organização (Morrison, 1994). Assim, para se 
estudarem os CCO, em determinado contexto laboral, é imprescindível considerar como é que esses 
trabalhadores definem o seu próprio comportamento. Só depois, e em consonância, poderá 
compreender-se o seu significado e os seus determinantes. 

Assim, a integração dos CCO no grupo dos comportamentos extrapapel, defendida por Van Dyne 
et al. (1995), não é bem aceite por Organ (1997) enfatizando a ambiguidade dos conceitos de papel e 
de função, uma vez que a sua operacionalização implica o recurso ao conceito de expectativa que 
pode variar de pessoa para pessoa.  

Comportamentos Não Recompensados Pelo Sistema Formal de Recompensas 

A segunda característica da definição de CCO, o seu não reconhecimento nem integração no 
sistema formal de recompensas, também foi alvo de algumas críticas e investigações. Por exemplo, 
Orr et al. (1989) concluíram que, a maior parte dos supervisores, quando fazem a avaliação do valor 
económico de cada trabalhador, levam em consideração e valorizam muitos comportamentos não 
prescritos formalmente. Nesta linha, se as recompensas decorrem da apreciação do desempenho, e 
se na apreciação de desempenho os CCO são considerados (MacKenzie, Podsakoff, & Fetter, 1991), 
então, muitos destes comportamentos podem ser tão ou mais determinantes na posterior atribuição 
de recompensas formais do que os comportamentos formalmente descritos nessa função (Allen & 
Rush, 1998; Motowidlo & Van Scotter, 1994; Podsakoff & MacKenzie, 1994; Werner, 1994). 
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Redefinição do Conceito de CCO  

Como resposta às críticas de que foi alvo Organ (1997), propõe uma redefinição do conceito 
original de CCO aproximando-o do conceito de desempenho contextual. Esta alteração acontece na 
sequência das “evidências empíricas acumuladas” e dada a manifesta “simpatia” (p.85) do autor 
relativamente à posição assumida por Borman e Motowidlo (1993).  

Com este objetivo altera os dois pressupostos mais questionados da definição inicial: o carácter 
imperativo de ser extrafunção ou papel e a ausência de recompensa formal. Mantém a terceira 
característica, o de promover a eficácia da organização. No entanto, embora aproxime CCO de 
desempenho contextual, propõe que se continue a usar a designação de CCO por considerar que 
desempenho contextual é uma designação “fria, cinzenta e pálida” (Organ, 1997, p. 91), ao contrário 
do termo CCO que facilita a compreensão intuitiva do que se trata. Esta nova conceção de CCO 
(como sinónimo de desempenho contextual) distingue-se da noção de desempenho de tarefa em três 
aspetos: 1) tem menos probabilidade de ser considerado prescrito ou formalmente descrito na análise 
de funções; 2) é visto como menos provável de conduzir a recompensas formais; 3) remete para 
comportamentos afiliativos e promotores (Van Dyne et al., 1995), pró-ativos, interpessoais e 
cooperativos, que se distinguem dos comportamentos proibitivos e desafiadores como a denúncia e a 
dissensão baseada em princípios. 

Organ (1997) passa então a definir CCO como “atividades que apoiam o ambiente social e 
psicológico em que o desempenho das tarefas tem lugar” (p. 95). 

Esta nova definição surge como uma tentativa de resolver a aparente contradição entre a 
especificação teórica de CCO e a sua definição operacional. O que se constatava é que as medidas 
de CCO e de desempenho contextual eram idênticas, pelo que uma fusão dos dois conceitos 
aparecia como a solução mais promissora. No entanto, esta fusão torna-se problemática quando se 
consideram os quadros de referência para além de CCO e de desempenho contextual e se leva em 
consideração a investigação feita após esta aproximação dos dois conceitos.  

Farh, Zhong e Organ (2002) realizaram uma investigação onde apresentaram a gestores chineses 
a definição original de CCO (Organ 1988) sem referirem exemplos concretos. De seguida pediram-
lhes para, com base na definição apresentada, listarem comportamentos de CCO nos seus locais de 
trabalho. Os gestores Chineses identificaram, entre outros, várias formas de comportamento de 
autotreino e autodesenvolvimento que, pelas suas características, não se integram na noção de 
desempenho contextual. Se desempenho contextual é tudo o que é não tarefa, mas suporta o 
ambiente social e psicológico em que as tarefas são executadas, não estão nele incluídas todas as 
formas de comportamento solitário, de autodesenvolvimento, autotreino e estudo individual.  

Assim, embora não seja ainda clara a forma como devemos definir CCO, há explicitamente duas 
características comuns entre CCO e desempenho contextual: a) focalizam-se em alguma coisa que 
não nas funções rotineiras do posto de trabalho, ou nas medidas convencionais do desempenho do 
indivíduo; b) contribuem direta ou indiretamente para a eficácia organizacional. 

Podemos também considerar que estão implícitas outras duas características: a discricionariedade 
(opção de escolha) e a existência de variabilidade. Quer isto dizer que deve referir-se a alguma coisa 
que varia, ou seja, em que algumas pessoas ou grupos contribuem mais do que outros, e que, 
portanto, existe em maior ou menor quantidade em diferentes organizações.  
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Estudos Sobre Dimensionalidade de CCO 

A questão que se coloca agora é a da operacionalização do conceito, isto é, saber se há medidas 
consistentes com esta forma de definir CCO. Sabemos já que o que é considerado extrapapel pode 
diferir, na mesma função e organização, de pessoa para pessoa, de contexto para contexto e em 
cada momento concreto, e que a forma mais ou menos extensa como cada um interpreta a sua 
função é mediatizada pelo empenhamento afetivo (Morrisom, 1994). Por outro lado, a interpretação 
dos limites das funções é uma construção individual que contém um certo grau de “obrigação moral“ e 
que pode englobar aspetos considerados CCO. Este tipo de “obrigação” é similar à que está 
subjacente a um contrato relacional, mais aberto, baseado na confiança mútua e lealdade, por 
oposição a um contrato transacional, em que os termos de troca estão bem delimitados e definidos. 
Sabemos também que a fronteira entre o que faz parte da função e o que pode ser entendido como 
CCO vai-se esbatendo à medida que subimos na hierarquia. Quanto mais alto é o nível hierárquico do 
trabalhador menor é o rigor e a objetividade da definição das suas funções, embora os níveis de 
autoridade e responsabilidade possam estar bem delimitados. Neste sentido, será expectável que nos 
níveis hierárquicos mais baixos as diferentes dimensões do construto apareçam de forma mais nítida 
do que nos níveis mais elevados. Isto coloca questões relativas à existência de instrumentos que 
possam ser utilizados em diferentes níveis hierárquicos: não é a mesma coisa encontrar uma medida 
adequada para recolher informação com operadores de uma fábrica ou com um staff de profissionais 
numa organização de serviços (Organ et al., 2006). 

Atualmente, parece haver ainda uma distância entre a definição do construto e a sua 
operacionalização. Após mais de vinte anos de investigação sobre CCO não há ainda consenso 
relativamente à estrutura dimensional do mesmo. O conceito está carregado de imperfeições e 
inconsistências (Turnipseed, 2005) e, apesar do crescente interesse dos investigadores, há alguma 
inquietação sobre o caminho que a investigação tem tomado (Moon, et al., 2005).  

A literatura tem sido pouco clara em definir e operacionalizar o conceito de CCO (LePine, Erez, & 
Johnson, 2002; Van Dyne et al., 1995), e há muitas questões relativas à sua dimensionalidade que 
permanecem por responder (Hoffman, Blair, Meriac, & Woehr, 2007). Os investigadores 
concentraram-se mais em perceber as relações entre CCO e outros construtos, do que em definir 
cuidadosamente a natureza do conceito havendo no entanto importantes revisões da literatura nesta 
área, quer teóricas (Podsakoff, MacKenzie, Paine, & Bachrach, 2000) quer empíricas (LePine et al., 
2002; Hoffman et al., 2007). 

Numa revisão dos trabalhos publicados sobre esta temática Podsakoff et al. (2000) relatam uma 
grande proliferação de investigação sobre CCO e outras formas de comportamento extrapapel, 
nomeadamente comportamento pró-social (Brief & Motowidlo, 1986), comportamento cívico 
organizacional (Graham, 1991), espontaneidade organizacional (George & Brief, 1992) e desempenho 
contextual (Borman & Motowidlo, 1993). Apesar destes construtos apresentarem algumas diferenças 
entre si, estas foram minimizadas ou mesmo completamente ignoradas em muitos trabalhos e em 
várias ocasiões, à mesma ideia ou conceito eram dados nomes diferentes por diferentes 
investigadores. Esta situação faz com que seja muito difícil ter uma visão global da evolução da 
investigação neste domínio, levando, inclusivamente, os autores de duas mais importantes revisões 
nesta área, uma teórica (Podsakoff et al., 2000) e uma empírica (LePine et al., 2002), a introduzirem o 
termo “crítica” no título dos seus trabalhos (Moon et al., 2005). 
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Inicialmente Smith et al. (1983) tentaram identificar a estrutura dimensional do construto, num 
estudo baseado em depoimentos de supervisores sobre exemplos de comportamentos “úteis mas 
não absolutamente requeridos” (p. 656). Neste estudo emergiram, como já se referiu, duas grandes 
categorias de comportamentos que denominaram de altruísmo e consciência geral (generalized 
compliance). Por altruísmo os autores entendiam o comportamento realizado com a intenção direta de 
ajudar alguém (e.g. apoiar quem esteve ausente e necessita de ajuda para recuperar o trabalho, 
orientar quem chega de novo, ajudar um colega a encontrar material de que necessita e não 
consegue sozinho...). Por consciência geral (mais tarde redenominada de conscienciosidade) os 
autores entendiam todos os comportamentos que, não sendo dirigidos a ninguém especificamente, 
são úteis a todos os envolvidos no sistema e parecem representar uma internalização das normas e 
procedimentos da organização, nomeadamente ser pontual, não fazer pausas desnecessárias, não 
gastar recursos da organização para fins particulares. 

Posteriormente, Graham (1986), sugere uma outra dimensão que designa por virtude cívica, 
assente na conceção de cidadania política da filosofia clássica, de Platão e Aristóteles, e que mais 
tarde vem caracterizar como “participação responsável na vida política da organização” (Graham, 
2000, p. 61). Nesta dimensão estão incluídos todos os comportamentos de participação na vida da 
organização, incluindo a participação responsável nas reuniões e a disponibilidade para integrar 
comissões ou grupos de trabalho, entre outros.  

Organ (1988) revê a literatura empírica sobre o assunto e considera à data que não há ainda uma 
medida definitiva para o construto. Considera a virtude cívica como uma forma importante de 
cidadania organizacional e propõe, para além das três dimensões já consideradas, acrescentar a 
cortesia e o desportivismo. Cortesia integra todos os comportamentos que deliberadamente têm por 
objetivo prevenir a ocorrência de imprevistos ou problemas (e.g. avisar atempadamente qualquer 
alteração previsível, pensar sempre nas consequências para os outros, do próprio comportamento, 
etc.). Desportivismo inclui todos os comportamentos que minimizam o tempo gasto com queixas e 
lamúrias sobre os inevitáveis contratempos (e.g. manter a motivação e uma postura otimista mesmo 
quando as coisas correm mal, aceitar sem ressentimentos as mudanças ou a não aceitação das 
sugestões do próprio, etc.). Com base nesta classificação Podsakoff, MacKenzie, Moorman e Fetter 
(1990) desenvolveram medidas empíricas que, juntamente com estas cinco dimensões (altruísmo, 
conscienciosidade, virtude cívica, cortesia e desportivismo), se constituíram como as mais 
consideradas na literatura de CCO. No trabalho de validação desta estrutura dimensional estes 
investigadores encontram as 5 dimensões propostas por Organ (1988) e que definem da seguinte 
forma: 

• Altruísmo – Comportamento discricionário, da parte dos trabalhadores, para ajudar 
pessoas específicas em problemas relevantes na organização; 

• Conscienciosidade – Comportamento discricionário, da parte dos trabalhadores, que vai 
para além do mínimo requerido pela organização em assiduidade, cumprimento de regras 
e regulamentos, gestão de pausas, etc.; 

• Desportivismo – Vontade dos trabalhadores para tolerar, sem queixas, circunstâncias 
menos ideais; 

• Cortesia – Comportamento discricionário, da parte dos trabalhadores, com o objetivo de 
prevenir a ocorrência de problemas; 

• Virtude Cívica – Comportamento de participação responsável na vida da organização. 
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Muitos estudos foram feitos no sentido de tentar validar e/ou confirmar a estrutura fatorial 
subjacente a este instrumento. Organ et al. (2006), por exemplo, analisaram vários estudos que 
utilizaram metodologias de análise fatorial confirmatória e concluíram que “a investigação empírica 
indica que esta escala é suficientemente fiável” (p. 255).  

Embora esta estrutura de cinco fatores seja a mais estudada e o instrumento de Podsakoff et al. 
(1990) seja um dos mais usados na investigação, ao longo destes últimos anos apareceram outras 
propostas de estruturas e instrumentos. Muitas delas foram apenas discutidas teoricamente e nunca 
testadas empiricamente.  

Williams e Anderson (1991) sugerem que o conceito de CCO pode ser considerado como tendo 
duas grandes dimensões estruturadas em função do alvo dos comportamentos: uma que agrega 
comportamentos dirigidos a pessoas (OCBI) e outra que engloba os comportamentos dirigidos à 
organização (OCBO), ambas distintas dos comportamentos de papel (IRB). 

No entanto, embora esta estrutura tenha sido também confirmada em estudos empíricos 
posteriores (Turnley, Bolino, Lester, & Bloodgood, 2003), e seja também muito utilizada na literatura, 
tanto (Organ, 1997) como posteriormente LePine et al. (2002) e Hoffman et al. (2007) relativizam esta 
estrutura como alternativa, dizendo que se trata apenas de uma combinação das cinco dimensões 
inicialmente propostas por Organ (1988). OCBI é uma conjugação de altruísmo e cortesia e OCBO de 
desportivismo, virtude cívica e conscienciosidade.  

Graham (1991) faz uma abordagem política do conceito de CCO e, usando a herança cultural e 
filosófica do termo “cidadania”, propõe uma conceptualização alternativa. Considera o CCO como 
equivalente organizacional da responsabilidade cívica, definindo-o como um conceito global que inclui 
todos os comportamentos positivos relevantes expressos pelos elementos das organizações. Estes 
comportamentos podem ser organizados em três categorias: a) obediência organizacional; b) 
lealdade organizacional; c) participação organizacional. É um conceito abrangente que inclui o 
comportamento de desempenho de papel tradicional, os comportamentos extrapapel 
organizacionalmente funcionais e comportamentos políticos, como a participação responsável na 
organização.  

Esta conceptualização foi posteriormente testada por Van Dyne, Graham e Dienesch (1994) com a 
construção de um instrumento específico onde encontram cinco dimensões:  

1) Lealdade organizacional – representa a adesão a uma organização e a promoção dos seus 
interesses (e.g. representar a organização de forma favorável junto de pessoas externas, promover 
ativamente os produtos e os serviços da organização);  

2) Consciência geral - representa a vontade de despender esforço apropriado para cumprir as 
políticas e as regras de uma organização (e. g. gestão adequada das pausas, pontualidade); 

3) Participação social - representa a participação não problemática sob a forma de contactos 
sociais e interpessoais (e.g. partilha de ideias para novos projetos ou melhorias, manter-se informado 
acerca de produtos e serviços e passar a informação aos outros); 

4) Participação advocatória – integra comportamentos de atividade política ou social com o 
objetivo de promover a mudança (e.g. Ajudar os colegas a pensarem por eles próprios, encorajar os 
outros a falarem nas reuniões, manter-se bem informado em assuntos onde as suas opiniões podem 
beneficiar a organização); 
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5) Participação funcional - integra comportamentos pessoais focalizados como a participação e o 
desempenho de atividades adicionais, autodesenvolvimento e voluntariado para missões especiais (e. 
g. procurar formação adicional para melhorar o desempenho, não evitar deveres e responsabilidades 
adicionais). 

No entanto, para além de criticarem as metodologias usadas Organ et al. (2006) consideram que 
as dimensões identificadas se sobrepõem às de Organ (1988), nomeadamente a participação social 
sobrepõe-se ao altruísmo e à cortesia, a lealdade ao desportivismo e à virtude cívica e a consciência 
geral à virtude cívica e à conscienciosidade.  

Em 1990, Organ expandiu o construto original identificando duas novas formas de CCO, a 
pacificação e o encorajamento. A pacificação integra ações que ajudam a prevenir, resolver e 
minimizar conflitos interpessoais não construtivos e o encorajamento inclui as palavras e os gestos de 
incentivo e reforço do desempenho e do desenvolvimento profissional dos colegas. 

Integrando esta nova proposta de Organ (1990), Podsakoff e MacKenzie (1994) propuseram uma 
nova estrutura dimensional para o conceito de CCO e construíram um novo instrumento de medida 
para a validar. Basearam-se na definição conceptual de Organ (1988, 1990) e nos trabalhos de 
Podsakoff et al. (1990) e de MacKenzie et al. (1991). Esta nova estrutura agrupa as diferentes formas 
de CCO em três grandes categorias: desportivismo, virtude cívica e comportamento de ajuda. 
Desportivismo é a vontade, por parte dos trabalhadores, de tolerar as condições adversas; virtude 
cívica é o comportamento que indica a participação responsável e a preocupação com a vida da 
organização; comportamento de ajuda “é uma composição de vários tipos de comportamentos de 
cidadania - altruísmo, cortesia, pacificação e encorajamento - identificados por Organ (1988, 1990) e 
que partilham o tema da ajuda aos colegas a resolver e a evitar problemas relacionados com o 
trabalho” (Podsakoff & MacKenzie, 1994, p. 351). Embora se baseiem na conceção inicial de Organ 
(1988), estes autores não consideraram a dimensão conscienciosidade por esta não ser 
consensualmente aceite como extrapapel. Já Organ (1988) tinha chamado a atenção para o facto de 
a conscienciosidade, ao contrário das outras dimensões, diferir do desempenho de papel apenas em 
termos de grau ou intensidade, pelo que se torna muito mais difícil e subjetivo delinear a fronteira 
entre o cumprimento consciencioso das regras e normas e o que vai para além disso. 

Esta nova estrutura fatorial foi testada e confirmada através da análise fatorial confirmatória. O 
conceito de CCO é agora apresentado com uma estrutura de três fatores, sendo que dois são de 
primeira ordem, virtude cívica e desportivismo, e um terceiro é considerado latente de segunda 
ordem, integrando o altruísmo, cortesia, pacificação e encorajamento. 

Como se disse anteriormente, Van Dyne et al. (1995) fazem uma distinção clara entre 
comportamentos de papel e comportamentos extrapapel e apresentam uma tipologia para estes 
últimos. A tipologia classifica os comportamentos com base em dois parâmetros: promotores ou 
proibitivos (prohibitive) e afiliativos ou desafiadores. Comportamentos promotores são 
comportamentos pró-ativos que promovem e encorajam as coisas a acontecerem. Comportamentos 
proibitivos são protetores e preventivos incluem interceder para proteger quem tem menos poder ou 
para terminar com qualquer comportamento inapropriado e pouco ético. Comportamento afiliativo é 
interpessoal e cooperativo fortalece as relações e é orientado para os outros. Comportamento de 
desafio enfatiza as ideias e os assuntos, é desafiador e pode danificar as relações. Ao combinarmos 
estas categorias encontramos quatro tipos de comportamentos extrapapel: a) ajuda (comportamento 
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afiliativo e promotor); b) Expressão (Voice) (comportamento desafiador e promotor); c) stewardship3  
(comportamento afiliativo e proibitivo); d) denúncia (comportamento desafiador e proibitivo).  

Com base nesta classificação, Van Dyne e LePine (1998), utilizando uma serie de análises 
fatoriais confirmatórias, validaram um modelo com três fatores e desenvolveram um instrumento que 
estabelece a diferença entre comportamentos de papel e duas dimensões específicas de 
comportamentos extrapapel: o comportamento de ajuda e o comportamento de expressão. 

 Os comportamentos de ajuda incluem todos os comportamentos especificamente orientados para 
ajuda dos colegas ou grupo de trabalho em geral (e.g. envolver-se para beneficiar o grupo, ajudar os 
outros a aprender sobre o trabalho). Os comportamentos de expressão incluem as iniciativas de 
expressar opinião e envolver-se (e.g. fazer recomendações e desenvolver assuntos que afetam o 
grupo, envolver-se em assuntos que afetam qualidade de vida do grupo de trabalho). 

A formulação rigorosa de um construto é um trabalho complexo e engenhoso (St. Clair & Quinn, 
1997). Nunca poderemos dizer, com toda a certeza, que uma definição particular é certa ou errada, 
uma vez que, pela sua própria natureza, os construtos são abstratos. Podemos, eventualmente, ser 
rigorosos e precisos e chegar a alguns consensos quando definimos níveis específicos do conceito e 
nos apoiamos depois na teoria disponível. Um dos critérios pelos quais podemos avaliar as teorias e 
os construtos é a “norma do pragmatismo”, isto é, de que forma é, ou não, útil esta teoria para a 
investigação (Kaplan, 1969). No caso de CCO, e atendendo à investigação feita com base na 
presente formulação operacional do construto, verifica-se que este e as suas medidas vão ao 
encontro da referida norma. No entanto, a continuação da investigação pode levar a um refinamento e 
aperfeiçoamento do mesmo, pelo que esta temática carece de ser mais investigada. 

Comportamentos de Cidadania Organizacional em Diferentes Culturas 

Até 1997 todos os estudos sobre CCO foram realizados em culturas ocidentais. Farh, Earley e Lin 
(1997) foram os primeiros a realizar um estudo sobre CCO numa cultura não ocidental. O objetivo 
deste estudo centrou-se em verificar se CCO “tem um significado etic (universal) em culturas em que 
as expectativas dos trabalhadores diferem drasticamente“ (p. 421). Para o efeito, construíram 
especificamente uma escala para a população chinesa de Taiwan onde identificaram 5 dimensões de 
CCO. Três das cinco dimensões (altruísmo, conscienciosidade e identificação, que é similar a virtude 
cívica) são coincidentes com outras propostas por outros autores, nomeadamente por Organ (1988, 
1990). No entanto, neste estudo encontraram também duas outras dimensões (harmonia interpessoal 
e proteção dos recursos da empresa) específicas da cultura Chinesa de Taiwan. Em Psicologia 
intercultural, as dimensões de um construto multidimensional que são comuns a diferentes culturas 
são dimensões etics, enquanto as dimensões específicas a uma determinada cultura são emics. Farh 
et al. (1997) identificaram três dimensões etics (altruísmo, conscienciosidade e identificação) e duas 
dimensões emics (harmonia interpessoal e proteção dos recursos da empresa). As dimensões 
cortesia e desportivismo não foram encontradas. Esta última também não foi encontrada na Malásia 
(Lo & Ramayah, 2009). Outro estudo realizado em quatro países (Estados Unidos, Austrália, Japão e 
Hong Kong), por Lam, Hui e Law (1999) mostrou que os trabalhadores do Japão e de Hong Kong têm 
mais probabilidade de considerar os comportamentos de cortesia e de desportivismo como fazendo 
parte das suas funções, quando comparados com os trabalhadores da Austrália e dos Estados 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

3 Optou-se por manter a designação em língua inglesa por não se encontrar em português uma palavra consensual que 
traduza fielmente o significado do original (ser responsável por tomar conta de qualquer coisa que é de outrem) 
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Unidos. Nestes quatro países, contudo, não foram encontradas diferenças entre altruísmo, 
conscienciosidade e virtude cívica em termos de perceção dos limites da função o que vem confirmar 
os dados de Farh et al. (1997) sugerindo que algumas dimensões podem transcender barreiras 
culturais e outras não.  

Pouco se sabe sobre CCO no contexto cultural global uma vez que os estudos têm sido feitos 
essencialmente na população ocidental. Esta situação leva-nos a questionar se é idêntico o 
significado dado aos comportamentos genuínos de cidadania organizacional em culturas diferentes, 
nomeadamente no Oriente. Num estudo realizado na Republica Popular da China, Farh, Zhong e 
Organ (2004) identificaram 11 dimensões de CCO, seis das quais idênticas às encontradas e 
estudadas no Ocidente, embora possam aparecer com nomes diferente. As dimensões comuns são: 
Ter a iniciativa (ter iniciativa de trabalhar para além das horas, assumir responsabilidades extra e ser 
cooperativo no trabalho), idêntica a participação funcional (Van Dyne et al. 1994) e dedicação à 
função (Van Scotter & Motowidlo, 1996); Ajudar os colegas (ajudar os colegas em questões de 
trabalho ou pessoais), idêntica a Altruísmo (Smith et al., 1983 ; Podsakoff et al.,1990) e Ajuda (Van 
Dyne & LePine, 1998); Expressão (expressão de desafios construtivos / proibitivos em nome da 
organização), idêntica a Expressão (Van Dyne& LePine, 1998); Participar em atividades de grupo 
(participação discricionária da parte do indivíduo em atividades organizadas por grupos de 
empregados da organização), idêntica a Virtude Cívica (Organ, 1988; Podsakoff et al., 1990); 
Promover a imagem da organização, idêntica a Lealdade (Van Dyne et al., 1994) e Loyal boosterism4  
(Moorman & Blakely, 1995). 

Duas das dimensões não comuns encontradas coincidem com as obtidas por Farh et al. (1997) 
com a população de Taiwan: harmonia interpessoal e proteção e salvaguarda dos recursos da 
empresa. No entanto, neste novo estudo Farh et al. (2004) encontraram mais quatro dimensões 
diferentes das verificadas na cultura ocidental: autoaprendizagem, participação no bem-estar social, 
manutenção do espaço de trabalho limpo e obediência a normas sociais. Estes resultados sugerem 
que apenas algumas das dimensões encontradas e estudados no Ocidente podem ser generalizadas 
para além das fronteiras nacionais. Mesmo assim, os comportamentos que representam cada uma 
das dimensões podem diferir de país para país.  

Relativamente às dimensões emics, os autores relacionam a identificação destes 
comportamentos, como sendo CCO, com os diferentes níveis de desenvolvimento económico, entre o 
Ocidente e uma China em processo de transição de regime económico. Estes trabalhos reforçam a 
ideia de que a aplicação de instrumentos de medida de CCO em diferentes culturas pode levar a uma 
deficiente medida e, consequentemente, ao enviesamento dos resultados.  

Comportamentos de Cidadania Organizacional: Estudos no Contexto Português 

Rego (1999, 2002), num estudo realizado na população portuguesa encontrou quatro dimensões 
de CCO: espírito de iniciativa (e.g. apresentar soluções e não apenas problemas), conscienciosidade 
(e.g. trabalhar com rigor, mesmo na ausência de controlo), identificação com a organização (e.g. 
realizar esforço extra para benefício da organização) e harmonia interpessoal (e.g. ter espírito de 
camaradagem, partilhar conhecimentos e experiências). Esta última dimensão encontrada tanto em 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Optou-se por manter a designação na língua original por não se encontrar uma tradução considerada adequada. Loyal 

boosterism é uma atitude de devoção acrítica à organização, de defesa dos seus interesses e de contribuição para a sua boa 
reputação e bem-estar. 
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Portugal como em Taiwan, é um dado especialmente relevante pelo facto de os dois países 
denotarem perfis bastante semelhantes entre si (e simétricos dos perfis dos EUA e Reino Unido) no 
que concerne às variáveis culturais de Hofstede5 (1989/1997) (Rego, 2002). Portugal e Taiwan 
denotam uma elevada orientação coletivista, pelo que não é de estranhar que a harmonia 
interpessoal apareça como uma dimensão importante, pois se “se atribui importância ao coletivo é de 
pressupor que as relações harmoniosas e de entreajuda sejam mais enfatizadas do que nos países 
fortemente individualistas”(p. 17). 

Em síntese, não há acordo sobre o número, características e a abrangência ou especificidade das 
dimensões de CCO.  

Relação Entre o Construto CCO e Suas Dimensões 

Apesar dos esforços realizados, a estrutura do construto CCO não está ainda suficientemente 
definida. Não há consenso sobre a dimensionalidade dos CCO, nem está claramente definido o tipo 
de relação entre o construto em si e as dimensões consideradas, embora seja consensual que é um 
construto multidimensional. Sem uma correta especificação das relações entre o construto e as suas 
dimensões, a investigação corre o risco de ser pouco consistente: por exemplo, não podem 
investigar-se as dimensões e depois tirarem-se conclusões ao nível do construto. Embora a estrutura 
de 5 fatores, proposta por Organ (1988), seja a mais estudada e considerada na investigação, não há, 
na literatura, discussão acerca da relação entre CCO, como construto multidimensional, e as suas 
cinco dimensões (Law, Wong, & Mobley, 1998). Para a investigação empírica não é indiferente 
considerar CCO como um fator comum subjacente às cinco dimensões ou defini-lo como o somatório 
das mesmas. A simples apresentação da existência de dimensões distintas, mas correlacionadas, 
não define claramente um construto multidimensional. É preciso especificar o nível a que este é 
definido antes de determinar-se o significado do mesmo, pois é diferente se for classificado como um 
modelo latente ou como um modelo agregado (Jarvis, MacKenzie, & Podsakoff, 2012).  

Law et al. (1998) propõem uma taxonomia para classificar os construtos multidimensionais, 
considerando dois critérios: o nível relacional e a forma de relacionamento entre as dimensões e o 
construto em si mesmo. Relativamente ao primeiro critério, se o construto e as dimensões que o 
compõem estiverem em dois níveis diferentes, estamos na presença de um modelo latente. Neste 
caso, o construto é inobservável e as dimensões estão subjacentes e são diferentes manifestações 
do mesmo. Por outro lado, se as dimensões e o construto estiverem no mesmo nível estamos na 
presença de um modelo agregado ou de perfil. A opção por um destes dois modelos está relacionada 
com o segundo critério, ou seja, o tipo de relacionamento entre as dimensões. Se o construto for o 
resultado de uma qualquer soma algébrica das dimensões estamos perante o modelo agregado. Se, 
ao contrário, as dimensões se organizarem em perfis então estamos na presença de um modelo de 
perfil. LePine et al. (2002), numa meta-análise sobre CCO, propõem que o conceito seja considerado 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 O modelo de dimensões culturais de Hofsted considera que cada cultura nacional pode ser descrita com base em cinco 

características: 1) Distância do Poder (ou hierárquica); 2) Individualismo/Coletivismo; 3) Masculinidade/ Feminilidade; 4) 
Evitamento da Incerteza, 5) Orientação a curto ou longo prazo. Cada cultura apresenta um padrão médio, em cada uma das 
dimensões, que corresponde a tendências globais e não a características individuais. No caso de Portugal e Taiwan, os 
resultados mais elevados encontram-se nas dimensões “distância do poder” e “evitamento da incerteza” e os mais baixos em 
“individualismo” e “masculinidade”. Ao contrário, tanto os EUA como o Reino Unido apresentam valores mais elevados em 
“individualismo” e “masculinidade” e mais baixos em “distância do poder” e “evitamento da incerteza”.  
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um construto latente. Consideram que a maioria das dimensões de CCO estão altamente 
relacionadas umas com as outras e não são mais do que indicadores equivalentes de CCO. As 
dimensões devem ser consideradas como indicadores imperfeitos do construto, pelo que os 
investigadores devem evitar focalizar-se em dimensões específicas na interpretação dos resultados. 
Aliás, propõem mesmo que este construto latente seja redefinido como uma tendência geral de ser 
cooperativo e útil no espaço da organização.  

Com o objetivo de contribuir para uma clarificação da estrutura do construto, Law, Wong e Chen 
(2005) realizaram uma investigação na República da China onde concluem que CCO pode ser 
definido tanto como um modelo latente como um modelo agregado. Neste estudo, apresentam 
argumentos que apoiam cada um dos modelos, embora refiram que há maior suporte para considerar 
CCO como um modelo latente. No entanto, este suporte só é forte quando se reporta a investigações 
feitas no mundo ocidental. Quando entram em consideração com as duas dimensões emic de CCO 
encontradas na China (Farh et al., 1997) parece-lhes mais apropriado considerar CCO segundo um 
modelo agregado. 

Apesar da popularidade e de existir há mais de 30 anos, o construto de CCO está carregado de 
imperfeições e inconsistências e não há consenso sobre a sua definição ou sobre a forma de o avaliar 
(Turnipseed, 2005). Embora o CCO possa ser definido tanto como um modelo latente como um 
modelo agregado (Law et al., 2005) há maior suporte empírico para considerar CCO como um modelo 
latente (LePine et al., 2002; Hoffman et al., 2007; Neves, Paixão, Alarcão, & Duarte Gomes, 2014). 
Ou seja as dimensões de CCO estão altamente relacionadas umas com as outras e devem ser 
compreendidas como indicadores imperfeitos do construto global, o que implica que os investigadores 
devem evitar focalizar-se em dimensões específicas na interpretação dos resultados. 

No entanto, como continua a haver muita investigação sobre esta temática, a rigorosa identificação 
dos parâmetros (suporte teórico dos instrumentos de avaliação) em que cada uma é realizada 
reveste-se de uma enorme importância. 

Síntese 

O termo comportamento de cidadania organizacional (CCO) foi usado pela primeira vez, na 
investigação em comportamento organizacional, por Bateman e Organ (1983) e Smith et al. (1983). 
Contudo, foi Organ (1988) que o definiu objetivamente como “comportamento individual discricionário, 
não direta ou explicitamente reconhecido pelo sistema formal de recompensas e que no seu conjunto 
promove o eficaz funcionamento da organização” (p. 4). Alicerça-se nos conceitos de “vontade de 
cooperar” de Barnard (1938,/1968) e de “comportamentos inovadores e espontâneos”, de Katz e 
Khan (1966/ 1978). 

Esta ideia, de que há um conjunto de comportamentos que os trabalhadores executam 
voluntariamente, para além daquilo a que são obrigados, tem estado subjacente ao desenvolvimento 
de outros conceitos que muitas vezes se confundem com o de CCO, mas que têm características e 
pressupostos não coincidentes. É o caso dos conceitos de comportamento de denúncia (Near & 
Miceli, 1985, 1995), comportamento pró-social organizacional (Brief & Motowidlo, 1986), dissensão 
baseada em princípios (Graham, 1986), espontaneidade organizacional (George & Brief, 1992), 
desempenho contextual (Borman & Motowidlo, 1993) e comportamento extrapapel (Van Dyne et al., 
1995). 
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A definição que Organ (1988) fez de CCO foi, ao longo do tempo, alvo de algumas críticas 
centradas em dois aspetos: a ambiguidade da identificação do que faz ou não parte da função de 
cada um e o carácter de não recompensa inerente aos CCO. A investigação indicou que a 
identificação do que faz parte da função de cada um depende de vários fatores, nomeadamente da 
conceção de função e da posição que cada um ocupa na rede social. Relativamente ao carácter de 
“não recompensa”, a investigação também indicou que estes comportamentos podem ser 
recompensados de forma indireta, uma vez que os supervisores consideram-nos na sua avaliação de 
desempenho. Estas críticas levaram Organ (1997) a redefinir o conceito, aproximando-o do de 
desempenho contextual. CCO passa, então, a ser definido como “atividades que apoiam o ambiente 
social e psicológico em que o desempenho de tarefas tem lugar” (p. 95). 

Não há ainda acordo relativamente à estrutura dimensional do conceito de CCO. Vários 
investigadores têm vindo a propor diferentes estruturas de CCO e, consequentemente, diferentes 
instrumentos de avaliação (Graham, 1991; Organ, 1990; Podsakoff & MacKenzie, 1994; Van Dyne et 
al., 1994; Van Dyne & LePine, 1998; Van Scotter & Motowidlo, 1996; Williams & Anderson, 1991). No 
entanto, a medida empírica mais usada é a de Podsakoff et al. (1990) que se baseia nas cinco 
dimensões propostas por Organ (1988). Estas são, também, as mais populares na literatura de CCO 
e incluem: 1) altruísmo – comportamento discricionário da parte dos trabalhadores para ajudar 
pessoas específicas em problemas relevantes para a organização; 2) conscienciosidade – 
comportamento discricionário da parte dos trabalhadores que vai para além do mínimo requerido pela 
organização nas áreas de comparência, gestão de pausas, obediência a regras e regulamentos, etc.; 
3) desportivismo – vontade dos trabalhadores para tolerar, sem queixas, circunstâncias menos ideais; 
4) cortesia – comportamento discricionário da parte do indivíduo com o objetivo de prevenir a 
ocorrência de problemas; 5) virtude cívica – comportamento por parte do indivíduo indicador de uma 
participação responsável na vida da organização. 

Embora não existam muitos estudos sobre CCO em diferentes culturas, os poucos dados 
evidenciam a possibilidade de haver dimensões comuns a diferentes culturas (etics) e outras 
específicas a cada uma (emics). 

Em Portugal, Rego (1999, 2002) encontrou quatro dimensões: espírito de iniciativa, 
conscienciosidade, identificação com a organização e harmonia interpessoal. 

Apesar de o CCO ser considerado um construto multidimensional, não há ainda consenso acerca 
da relação entre o construto e as suas dimensões. A literatura suporta tanto a hipótese de CCO ser 
um construto latente, como agregado, embora grande parte da investigação seja concretizada 
considerando-o um construto latente. 
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Resumo 

O objectivo deste estudo foi realizar a construção e a validação fatorial de uma escala que avalia 
as atitudes perante o trabalho e a carreira de jovens com formação académica universitária. No 
estudo participaram 746 estudantes universitários e jovens licenciados a exercer uma atividade 
profissional. Com o objetivo de validar a estrutura fatorial das medidas, vários modelos foram testados 
recorrendo a análises fatoriais exploratórias e confirmatórias. Os resultados obtidos confirmam uma 
estrutura com dois fatores correlacionados: o primeiro corresponde ao nível concetual a atitudes 
negativas relativas ao trabalho e à carreira e o segundo a atitudes positivas perante o trabalho. Os 
coeficientes estatísticos ao nível das análises exploratórias, confirmatórias e consistência interna 
obtidos legitimam a utilização da escala servindo um primeiro nível de avaliação das atitudes perante 
o trabalho e a carreira de jovens adultos universitários ou com formação universitária. 

Palavras-chave: atitudes; trabalho; carreira; jovens adultos 

Abstract 

The goal of this study was to validate a measure that provides an assessment of attitudes towards 
work and career of young adults with a university degree. The sample was composed of 746 college 
students and young professional with an university degree. Exploratory and confirmatory fatorial 
analyses were performed in order to check the structure of the scale.  Results have shown a bi-fatorial 
structure for Attitudes towards Work and Career Scale: first factor is conceptually based on negative 
attitudes towards work and career. The second factor involves positive attitudes towards work and 
career. Statistical coefficients obtained in both exploratory and confirmatory analysis, as well as 
reliability coefficients allows the use of scale as a first level of analysis of attitudes towards work and 
career of young adults with an university degree. 

Keywords: attitudes; work; career; young adults 

 

 

Introdução 

Um dos aspetos que mais tem sido destacado na literatura sobre as novas configurações de 
transição para a vida adulta nos países industrializados está relacionado com os investimentos 
prolongados dos jovens na formação escolar, originados pelo desenvolvimento do mercado de 
trabalho. A melhoria generalizada das condições de vida e a modificação progressiva dos padrões 
culturais destes países traduziram-se no incremento dos níveis de formação escolar, e na ampliação 
das expetativas de realização profissional que lhe estão associadas. Atualmente os jovens são 
incentivados a investir na educação, a prosseguir os seus projetos vocacionais com vista à aquisição 
futura de uma profissão, que lhes possibilitará a realização pessoal, e a obtenção de autonomia 
económica, o que tem como consequência a entrada no mercado de trabalho mais tardiamente. Além 
disso, as modificações no mercado de trabalho vieram também introduzir alterações no tradicional 
processo de continuidade entre estudos e inserção profissional. A outrora previsível sequência de 
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terminus dos estudos e posterior integração na vida ativa vê-se hoje abalada por desajustamentos e 
fraturas, consequência sobretudo da instabilidade laboral (Andrade, 2010b). Geram-se, assim, 
percursos de transição para a vida ativa mais diversificados, que evidenciam as transformações do 
sistema educativo e do mundo laboral como, por exemplo, opções de formação que não eram 
inicialmente desejadas pelos jovens ou dificuldades de encontrar um emprego compatível com a 
formação adquirida (Andrade & Fontaine, 2005; Andrade, 2010a; Andrade, 2010b; Elejabeitia, 1997; 
Guerreiro & Abrantes, 2004). Estas alterações afetam todos os jovens e, particularmente, os jovens 
com formação académica universitária, para os quais frequentemente as expetativas associadas ao 
investimento na formação académica não têm correspondência no mercado de trabalho, tanto em 
termos de estabilidade de emprego, como em termos de estatuto profissional (Elejabeitia, 1997; 
Guerreiro & Abrantes, 2004). Apesar destas dificuldades, é cada vez maior o número de jovens de 
ambos os sexos que prossegue estudos universitários.  

A par desta tendência generalizada, denota-se ainda a existência de algumas especificidades para 
os designados países do Sul da Europa, nos quais Portugal se inscreve. Estes tendem a apresentar 
percursos escolares extensos, durante os quais a maioria dos jovens está totalmente afastada do 
mercado de trabalho, contribuindo assim para o prolongamento do referido estatuto social de “não 
produtivo” (Andrade, 2010; Andrade, 2013; Cavalli, 1997). Para esta realidade, contribuem fatores de 
natureza sociológica e cultural. Se, no contexto norte-americano, o número de jovens a trabalhar em 
tempo parcial enquanto estudam é elevado, para, por exemplo, ter mais recursos económicos a fim 
de usufruir de atividades de lazer, alguns estudos têm salientado que, na maioria dos casos estes 
trabalhos, não implicam o desenvolvimento de competências que possam ser transferidas para 
futuras atividades profissionais (Greenberger & Goldberg, 1989). Contudo, é cada vez mais frequente 
o jovem procurar atividades que proporcionem experiências pessoais (e.g. voluntariado) ou outras 
mais próximas daquelas que gostariam de vir a desempenhar no futuro, (e.g. realização de estágios), 
uma vez que, por vezes, experiências semelhantes em jovens adultos servem também para identificar 
áreas e atividades para as quais estes jovens se sentem ou não vocacionados  

No entanto, no contexto social europeu, identificam-se algumas diferenças. Muitas vezes os 
estudantes preferem instituições de educação/formação perto da residência dos seus pais, o que lhes 
permite evitar o confronto com custos de vida elevados, que os levariam, com maior probabilidade, a 
ter de se inserir, mesmo que temporariamente, no mercado de trabalho. Deste modo, estão também 
mais apoiados e incentivados para prosseguir a sua formação por períodos cada vez mais longos. 
Paralelamente, o estatuto de estudante é socialmente encarado como uma atividade à qual o jovem 
se deve dedicar “a tempo inteiro”, contribuindo a família de origem para que tal seja possível. A par 
deste processo, a escassez de oportunidades, em determinados países, para os jovens terem 
experiências profissionais como, por exemplo, programas de emprego a tempo parcial que fomentem 
o desenvolvimento de competências profissionais, contribui também para a dificuldade em abandonar 
este estatuto de estudante “a tempo inteiro” (Andrade, 2010b; Cavalli, 1997). Outro aspeto 
documentado diz respeito ao fato de grande parte dos jovens ingressarem no mercado de trabalho 
após um período relativamente longo de emprego precário ou de desemprego. A estabilidade no 
mercado de trabalho só é alcançada progressiva e tardiamente em termos etários (Andrade, 2010b; 
Arnett, 1998, 2001; Cavalli, 1997). A esta realidade acresce ainda a necessidade de realização 
pessoal através do trabalho. De acordo com Arnett (2001) o trabalho é hoje visto pelos jovens não 
apenas como uma tarefa que lhes deve permitir a autonomia económica, mas também como um lugar 
de realização pessoal. Esta visão do trabalho pode também, de algum modo, exigir um período mais 
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longo de “ajustamento” ao mercado de trabalho, ou seja, pode ser necessário mudar algumas vezes 
de trabalho, ou mesmo de profissão, até se encontrar uma atividade considerada gratificante.  

Em resumo, existe algum consenso nos estudos, tanto no contexto norte-americano como no 
contexto europeu, quanto à individualização dos percursos de transição entre o sistema de ensino e o 
mercado de trabalho para os jovens, que envolvem muitas incertezas (Arnett, 2001; Arnett & Tanner, 
2006; Cavalli, 1997; Elejabeitia, 1997). Para esta realidade contribuem, por certo, fatores de natureza 
cultural, onde o incentivo para o prosseguimento de estudos e a manutenção do estatuto de 
estudante “a tempo inteiro”, suportado pela família de origem, mantêm os jovens afastados do 
mercado de trabalho por períodos cada vez mais longos. Paralelamente, as dificuldades do mercado 
de emprego também contribuem para a necessidade de investimento em formação cada vez mais 
extensa, prévia ao ingresso no mercado de trabalho. No seu conjunto, estes fatores contribuem para 
percursos de inserção profissional tardios, onde as alterações nos projetos profissionais e de carreira, 
assim como a alternância entre períodos de emprego e desemprego, também tendem a surgir. Para 
esta realidade, contribui ainda a valorização do trabalho enquanto fonte de realização pessoal. Deste 
modo, os jovens estão mais disponíveis para procurarem empregos não só que se aproximem da sua 
formação, como aqueles que lhes proporcionarem realização pessoal. Esta busca contribui, de forma 
ativa, para a existência de percursos de ajustamento ao mercado de trabalho, mais extensos e 
irregulares, em termos do exercício permanente de uma profissão.  

Os estudos apresentados permitem, de um modo geral, apontar para possíveis vias de valorização 
do trabalho e da carreira sem, contudo, esquecer os condicionamentos de origem social, económica e 
cultural que podem levantar obstáculos à sua concretização. Dada a multiplicidade de aspetos 
envolvidos nas conceções que os jovens desenvolvem relativamente ao trabalho bem como a sua 
variação em função do contexto e a ausência de instrumentos adaptados à realidade portuguesa 
português, considerou-se necessário a construção de um instrumento capaz de avaliar as atitudes em 
perante o trabalho e a carreira para jovens com formação académica superior.   

Construção da Escala de Atitudes perante o Trabalho e a Carreira  

A construção da Escala de Atitudes perante o Trabalho e a Carreira foi estruturada em duas 
etapas.  A primeira etapa correspondeu à fundamentação e definição do racional teórico-prático do 
instrumento. Para obter um corpo teórico e um referencial prático de conhecimentos que permitissem 
fundamentar tanto as opções concetuais como metodológicas feitas ao longo do processo de 
construção do instrumento, foram num primeiro momento efetuadas pesquisas bibliográficas 
centradas nas atitudes e valores associados ao trabalho dos jovens. Para além disso, foram 
efetuadas entrevistas semiestruturadas exploratórias junto de 30 estudantes universitários e jovens 
licenciados desempenhando diferentes atividades no mundo de trabalho (com idades compreendidas 
entre os 20 e 32 anos, pertencentes a níveis socioeconómicos diversificados) relativamente à sua 
conceção de trabalho e de carreira profissional. Na segunda etapa foi efetuada a conceção e pré-
teste do instrumento. Foram definidas as características do instrumento a construir, as suas 
dimensões teóricas, o seu formato e escala de resposta, sendo ainda redigidos os itens. No que 
concerne ao formato de resposta, para cada item da escala, os sujeitos devem posicionar-se de 
acordo com quatro posições: concordo totalmente, concordo, discordo e discordo totalmente. 
Exemplo de itens “Só é importante trabalhar se isso proporcionar bem-estar financeiro” e “A carreira 
profissional não pode ser decidida por nós porque não se sabe o que o mundo de trabalho nos 
reserva”. Na fase seguinte foi feito um estudo de reflexão falada dos itens produzidos. Os cinco 
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sujeitos que participaram foram convidados a fazer comentários sobre os itens e sua ordenação, a 
manifestar as dificuldades encontradas no preenchimento do questionário, bem como a assinalar 
aspetos que julgavam repetidos ou não contemplados. Como resultado, introduziram-se mudanças 
formais em palavras e expressões, bem como no formato de apresentação de alguns itens. 

Estudo de validação da Escala de Atitudes perante o Trabalho e a Carreira 

Método 

Participantes 

Neste estudo foram utilizadas duas amostras (amostra para o estudo fatorial exploratório e 
amostra para estudo fatorial confirmatório), ambas constituídas por estudantes universitários e jovens 
com licenciatura a exercer uma atividade profissional. 

No estudo participaram 385 alunos do ensino superior e jovens licenciados (amostra de 
calibração) com idades compreendidas entre os 18 e os 25 anos com média de idade de 21.05 anos 
com um desvio-padrão de 3.45. A distribuição por sexos apresentou 68% de sujeitos do sexo 
feminino e 32% do sexo masculino. Dos estudantes, apenas 8% afirma trabalhar em modelo de 
tempo parcial, considerando-se os restantes estudantes a tempo-inteiro. No caso dos jovens 
profissionais licenciados, 55% afirma trabalhar em regime de tempo integral, sendo que os restantes 
afirmam ter uma ou mais atividades profissionais a tempo parcial (34%) ou uma atividade profissional 
em acumulação com estudos pós-graduados (11%).  

A análise fatorial confirmatória da escala6 foi efetuada junto de 361 alunos do ensino superior 
(amostra de validação) com idades compreendidas entre os 18 e os 35 anos, com uma média de 
idades de 21.47 com um desvio-padrão de 2.59. Nesta amostra a distribuição por sexos  evidenciou 
56% de sujeitos do sexo feminino e 44% de sujeitos do sexo masculino. Apenas 2% dos estudantes 
afirmam trabalhar em modelo de tempo parcial, considerando-se os restantes estudantes a tempo-
inteiro. No caso dos jovens licenciados profissionais, 60% afirmam trabalhar em regime de tempo 
integral, sendo que os restantes afirmam ter uma ou mais atividades profissionais a tempo parcial 
(35%) ou uma atividade profissional em acumulação com estudos pós-graduados (5%).  

Procedimento 

A Escala de Atitudes perante o Trabalho e a Carreira foi administrada coletivamente, em ambiente 
de sala de aula, na parte final de um tempo letivo cedido pelos professores dos cursos de formação 
inicial, pós-graduação e mestrado de várias Instituições de Ensino Superior do norte e centro do país. 
Para completar a amostra de jovens profissionais licenciados foram contactadas empresas e centros 
de formação. Em todos os casos foi enviado, previamente, aos responsáveis das instituições de 
ensino superior e empresas, um documento explicativo sobre os objetivos do estudo e solicitada a 
autorização para  a recolha de dados. Uma vez obtida a autorização foram contactados pela equipa 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 O motivo central que está subjacente a esta opção prende-se com o facto da análise fatorial confirmatória fornecer 

informação diretamente associada com os pressupostos subjacentes à construção da escala (ver características e vantagens 
em, por exemplo, Tabachnick & Fidell, 1989). 
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de investigação (constituída por três assistentes de investigação, licenciados em Psicologia) os 
docentes e responsáveis de departamento para a elaboração de um cronograma que permitisse o 
contacto direto com os sujeitos. A equipa de investigação deslocou-se às instituições para efetuar a 
administração do questionário. Após a explicação dos objetivos do estudo, e feito o pedido de 
colaboração aos estudantes e jovens profissionais licenciados, explicou-se que o questionário seria 
anónimo e os seus dados confidenciais, sendo apenas necessário preencher alguns elementos de 
identificação para a caracterização da amostra. Os jovens profissionais licenciados ficaram com o 
questionário na sua posse para preenchimento do mesmo fora do local de trabalho. Após uma 
semana a equipa de investigação deslocou-se às empresas e centros de formação para recolha dos 
questionários.  

Posteriormente foi enviada uma carta de agradecimento aos responsáveis das instituições que 
colaboram neste estudo. No final do questionário consta, também um agradecimento aos indivíduos 
que participaram no estudo e são indicados os contatos telefónicos e de correio eletrónico para a 
obtenção de informação ou esclarecimento adicional sobre os resultados do estudo.  

Seleção dos itens das escalas 

A Escala de Atitudes perante o Trabalho e a Carreira foi, inicialmente, constituída por 44 itens. 
Num primeiro passo, eliminaram-se os itens com um menor poder discriminativo, ou seja aqueles em 
que mais de 70% das respostas se concentrava numa das duas metade de opções (concordo 
totalmente e concordo ou discordo e discordo totalmente). Deste modo, foram eliminados 16 itens. 

Análise fatorial exploratória 

De seguida procedeu-se a uma análise fatorial exploratória que permitiu encontrar, após a rotação 
varimax, uma solução em dois fatores saturados pelos seguintes itens: fator 1 (itens 22, 10, 18, 19, 
17, 13, 16, 7, 5, 20, 9, 21, 15, 14, 8, 12) e fator 2 (itens 2, 3, 1, 11, 4, 6). Nesta etapa foram também 
eliminados 4 itens que apresentavam saturações muito baixas (≤. 30). Os itens que constituem o fator 
1 traduzem atitudes negativas relativas ao trabalho e à carreira e os itens do fator 2 traduzem atitudes 
positivas perante o trabalho.  

No seu conjunto, estes dois fatores explicam 26% da variância total, com o fator 1 a explicar 14% 
e o fator 2 a explicar 12% dessa variância.  

A consistência interna dos fatores obtida através do cálculo do alfa de Cronbach, é .87 para o fator 
1 e  .81 para o fator 2. 
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Quadro 1 - Saturações fatoriais e comunalidades (h2) para a solução em dois fatores (após rotação varimax) da Escala de Atitudes perante o trabalho e a carreira 

 
Itens E.A.T.C. Factor 1 Fator 2 h2 

22. 0 trabalho impede as pessoas de fazer muitas coisas interessantes. 
.56 -.15 .34 

10. É normal as pessoas não gostarem de trabalhar. .55 -.07 .30 

18. 0 trabalho é, muitas vezes, fonte de mal-estar. .52 -.19 .31 

19. 0 trabalho, em geral, não proporciona realização pessoal. .48 .10 .24 

17. A carreira é um investimento que nem sempre permite ter tempo para a família. .48 .28 .31 

13. A carreira profissional não pode ser decidida por nós porque não se sabe o que o 
mundo de trabalho nos reserva. 

.47 -.08 .22 

16. A carreira profissional é para as pessoas que querem dedicar a sua vida apenas ao 
trabalho. 

.46 .09 .22 

7. A maioria das pessoas, se tivesse possibilidades económicas, nunca trabalharia. .45 .04 .21 

5. De um modo geral, o trabalho serve apenas para nos mantermos ocupados. .42 .05 .18 

20. A carreira profissional só existe para algumas profissões. .40 -.02 .16 

9. Existem trabalhos que não promovem a realização pessoal. .38 -.25 .21 

21. Só é importante trabalhar se isso proporcionar bem-estar financeiro. .36 .05 .13 

15. Para se ter uma carreira profissional, é preciso conhecer as pessoas certas. .35 .08 .13 

14. É difícil ter sempre trabalho ao longo da vida. .34 .05 .12 

8. Para se ter uma carreira profissional, é preciso fazer sacrifícios ao nível pessoal e 
familiar. 

.32 .24 .16 

12. Perante as várias alternativas de trabalho, é difícil escolher uma carreira 
profissional. 

.32 .02 .09 

2. Os objetivos de vida devem ser orientados pelos objetivos do trabalho. .03 .73 .54 

3. A vida é melhor quando estamos muito ocupados com o trabalho. .01 .73 .53 

1. 0 trabalho deve ocupar a maior parte da vida de cada pessoa. -.04 .73 .51 

11. As coisas mais importantes que acontecem na vida estão relacionadas com o 
trabalho. 

.18 .59 .38 

4. 0 trabalho deve ser considerado como um aspeto central na vida de cada pessoa. -.03 .45 .20 

6. 0 trabalho não é a única forma de tornar uma pessoa útil à sociedade. .00 -.43 .18 

% de Variância Total 14 12  

Valor Próprio 3.176 2.609  
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Análise fatorial confirmatória e consistência interna 

A estabilidade desta estrutura foi confirmada por análise fatorial confirmatória (com recurso ao 
AMOS 7.0). Os índices de ajustamento inicialmente obtidos não foram satisfatórios mas melhoraram 
bastante após a eliminação de alguns itens que revelavam saturações fatoriais inferiores a .30. Esta 
ficou assim organizada em dois fatores saturados pelos seguintes itens: no fator 1 (itens 10, 22, 18, 
17, 21, 19, 15, 7, 13, 14, 16 e 5) e no fator 2 (itens 2, 3, 1, 4 e 11). Do ponto de vista concetual o fator 
1 corresponde a atitudes negativas relativamente ao trabalho e à carreira, e o fator 2 corresponde a 
atitudes positivas em relação ao trabalho. 

Como se pode verificar pela análise da Figura 1, para o fator 1 os indicadores de ajustamento do 
modelo são de χ2/g.l.=2.22, p=.000, GFI=.95, AGFI=.92, CFI=.84 e RMSEA=.05 para o fator 1 e para 
o fator 2 os valores são de χ2/g.l= 1.1, p=.482, GFI=.99, AGFI=.99, CFI=.99 e RMSEA=.01 (ver Figura 
2).   
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Figura 1 - Modelo fatorial confirmatório do fator atitudes negativas perante o trabalho e a carreira profissional da Escala de 
Atitudes perante o Trabalho e a Carreira 
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Figura 2 - Modelo fatorial confirmatório do fator atitudes positivas perante o trabalho e a carreira da Escala de Avaliação  
Atitudes perante o Trabalho e a Carreira 

 
Prevendo-se a presença de uma relação negativa entre as duas dimensões fatoriais testou-se o 

ajustamento global do modelo (ver Figura 3) para a totalidade da escala. Os valores de ajustamento 
encontrados são χ2/g.l.=3.36, p=.000, GFI=.93, AGFI=.90, CFI=.86 e RMSEA=.05) oscilam entre o 
aceitável e o muito bom (Maroco, 2010).    

A consistência interna dos fatores foi obtida através do cálculo do alfa de Cronbach, sendo de .72 
para o fator 1 e de .69 para o fator 2. 

A versão final do instrumento ficou assim constituída por 17 itens que se organizam em duas 
dimensões, apresentando índices de consistência interna aceitáveis e índices satisfatórios de 
ajustamento dos dados ao modelo proposto.  
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Figura 3 - Modelo fatorial confirmatório global da Escala de Atitudes perante o Trabalho e a Carreira  
 

Reflexões Finais 

O objetivo deste estudo foi o desenvolvimento de um instrumento capaz de avaliar as atitudes 
perante o trabalho e a carreira de jovens com formação académica superior para o contexto 
português. Assim, procedeu-se à construção da Escala de Atitudes perante o Trabalho e a Carreira. 
As análises fatoriais exploratórias e confirmatórias permitiram confirmar a presença de dois fatores: o 
primeiro integra itens relativos a atitudes negativas perante o trabalho e a carreira e o segundo 
congrega itens que remetem para atitudes positivas em relação ao trabalho. 
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Os coeficientes estatísticos ao nível das análises exploratórias, confirmatórias e consistência 
interna obtidos legitimam a utilização da escala servindo um primeiro nível de avaliação das atitudes 
perante o trabalho e a carreira de jovens adultos universitários ou com formação universitária. 

Referências  

Andrade, C., & Fontaine, A. M. (2005).  University students´attitudes towards expected roles in work, career and 
family. In G. Rott, G.F. Dias & J-P Broomen (Eds) Cognition, motivation and emotion: Dynamics in 
academic environment. 
[URL:elpub/bib.Uniwuppertal.de/edocs/dokumente/zsb/fedora/conf2002/fedora02.pdf] 

Andrade, C. (2010a). Transição para a Idade Adulta: das Condições Sociais às Implicações Psicológicas. Análise 
Psicológica, XXVIII (2), 255-267. 

Andrade, C. (2010b). Trabalho e Família na transição para a Idade Adulta. Porto: LivPsic. 
Andrade, C. (2013). Relações trabalho-família e género: Caminhos para a conciliação. Lisboa: Editora Coisas de 

Ler. 
Arnett, J. J. (1998). Learning to stand alone: The contemporary American transition to adulthood in cultural and 

historical context. Human Development, 41, 295-315 
Arnett, J. J. (2001). Conceptions of the transition to adulthood: Perspectives from adolescence through midlife.  

Journal of Adult Development, 8,133-143. 
Arnett, J. J., & Tanner,  J. (2006) Emerging adults in America: Coming of the age in the 21st century. Washington: 

American Psychological Association. 
Cavalli, A. (1997). The delayed entry into adulthood: Is it good or bad for society? Actas do Congresso 

Internacional growing up between center and periphery. Lisbon: Instituto de Ciências Sociais. 
Elejabeitia, C. (1997). El desafio da la modernidad. Actas do Congresso Internacional growing up between center 

and periphery. Lisbon: Instituto de Ciências Sociais. 
Greenberger, E., & Goldberg, W (1989). Work, parenting, and the socialization of children. Developmental 

Psychology, 25, 23-35. 
Guerreiro, M. D., & Abrantes, P. (2004). Moving into adulthood in southern European country: Transitions in 

Portugal. Portuguese Journal of Social Sciences,3 (3), 191-209. 
Maroco, J. (2010). Análise de Equações Estruturais. Pero Pinheiro: Reportnumber. 
Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (1989). Using multivariate statistics. New York: Collins Publishers. 
 



Número 9 de 2014 – Comunicação e Ciências Empresariais 
Jornalismo de dados: caraterização e fluxos de trabalho 
www.exedrajournal.com	  

	  
	  

64	  
	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Comunicação e Ciências Empresariais 

Jornalismo	  de	  dados:	  caraterização	  e	  
fluxos	  de	  trabalho	  
 

Ana Pinto Martinho 

ISCTE-IUL 

ana.pinto.martinho@gmail.com 



Número 9 de 2014 – Comunicação e Ciências Empresariais 
Jornalismo de dados: caraterização e fluxos de trabalho 
www.exedrajournal.com	  

	  
	  

65	  
	  
	  

 

 

Resumo 

O jornalismo de dados surge nos últimos anos como uma das grandes tendências no jornalismo, a 
nível mundial. Este artigo tem como objetivo clarificar o que é o jornalismo de dados na atualidade e 
quais são as práticas a ele associadas. Numa primeira parte deste artigo são apresentadas as raízes 
do jornalismo de dados, através de uma caraterização baseada em literatura diversa e na análise de 
exemplos. A segunda parte é focada na análise de modelos de fluxos de trabalho, publicados por 
vários especialistas, que mostram o processo de trabalho que leva à criação de trabalhos jornalísticos 
deste tipo. 

Palavras-chave: Jornalismo de dados; Jornalismo Data Driven, Pirâmide de Jornalismo de Dados, 
Visualização de Dados. 

Abstract 

In the last years, data journalism emerges as one of the major trends in what regards journalism, 
world wide. This article aims to clarify what is data journalism today and what are the main practices 
associated with it. The first part of this article presents data journalism roots, characterizing it based on 
available literature and some example’s analysis. The second part is focused on the analysis of 
workflow models, that show the working process that origins this kind of journalistic work, published by 
several specialists.  

Keywords: Data Journalism, Data Driven Journalism, Data Journalism Pyramid, Data 
Visualization. 

 

 

Introdução 

A utilização de dados para o trabalho jornalístico é bastante mais remota do que pode parecer à 
primeira vista, principalmente numa altura em que o jornalismo de dados aparece muitas vezes como 
algo de novo, fruto do casamento entre a tecnologia e o jornalismo. No texto “Data journalism in 
perspective”7, Liliana Bounegru aponta 1821 como a data do primeiro exemplo de jornalismo de 
dados no “Guardian”:  

“It	   is	   a	   leaked	   table	  of	   schools	   in	  Manchester	   listing	   the	  number	  of	   students	  who	  attended	   it	   and	   the	  
costs	   per	   school.	   According	   to	   Rogers	   this	   helped	   to	   show	   for	   the	   time	   the	   real	   number	   of	   students	  
receiving	  free	  education,	  which	  was	  much	  higher	  than	  what	  official	  numbers	  showed.”	  (Bounegru,	  2012)	  	  

Os jornalistas sempre trabalharam com dados, eles são factos são dados e os factos são a base 
do trabalho jornalístico (Lorenz, 2010). Mas como se chegou ao jornalismo de dados praticado na 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 http://datajournalismhandbook.org/1.0/en/introduction_4.html 
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atualidade? O caminho tem sido feito de um misto de mudanças sociais, na tecnologia e no próprio 
jornalismo.  

No início dos anos 70, no seu livro “Precision Journalism”8, Philip Meyer fazia a apologia da 
aplicação dos métodos de investigação das ciências sociais ao trabalho jornalístico, de forma a torná-
lo mais preciso e objetivo. No “The New Precision Journalism”9, uma edição revista e aumentada do 
primeiro livro, Meyer defende que através destes métodos os jornalistas podem analisar e comparar 
dados com maior facilidade, tendo por base um conjunto de regras que sistematizam a sua 
investigação. Meyer fala de duas fases essenciais no trabalho de dados: a fase de input, em que os 
dados são recolhidos e analisados; e a de output, onde são preparados os dados para “entrar na 
mente do leitor” (Meyer, 1991). Citado por Bounegru (201210), atualmente, Meyer põe mais a tónica 
na parte da análise e processamento dos dados:  

“When	   information	  was	   scarce,	  most	   of	   our	   efforts	  were	   devoted	   to	   hunting	   and	   gathering.	   Now	   the	  
information	  is	  abundant,	  processing	  is	  more	  important”.	  

 Esta perspetiva vem marcar uma das grandes diferenças entre o que se passava no início dos 
anos 70 e a atualidade: a maior disponibilidade e facilidade de acesso aos dados. Se, por um lado, há 
mais dados disponíveis em formatos mais fáceis de trabalhar, também há um grande volume de 
dados ainda por disponibilizar11. 

O	  texto	  “A	  fundamental	  way	  newspaper	  sites	  need	  to	  change”12(2006),	  de	  Adrian	  Holovaty,	  faz	  uma	  das	  

primeiras formulações daquilo que está mais próximo do que é hoje o jornalismo de dados. “So much of 

what local journalists collect day-to-day is structured information: the type of information that can be 

sliced-and-diced, in an automated fashion, by computers. Yet the information gets distilled into a big blob 

of text -- a newspaper story -- that has no chance of being repurposed” (Holovaty, 2006). É exatamente 

em 2006, ano em que Holovaty faz estas afirmações, que nasce um projeto que veio contribuir para uma 

maior projeção do jornalismo de dados, a WikiLeaks. Mas de facto, o projeto só se tornou 

mediaticamente relevante a partir do momento em que a sua informação “crua” foi “escrutinada” e tratada 

por jornalistas de órgãos de comunicação social de alguns dos maiores grupos de média a nível mundial. 

E tal começou a acontecer em 2010 com a disponibilização e mediatização dos chamados “Iraq War 

logs”13. A WikiLeaks acaba por ser o catalisador de muitas das discussões que se tornaram fulcrais para 

o jornalismo de dados. Questões como: que órgãos de comunicação social tinham jornalistas com 

competências para analisar aquele tipo e quantidade de dados; qual a legitimidade das fontes; que tipo 

de dados pode ser revelado, etc. O New York Times lança, em 2007 um trabalho que também ficaria na 

história do jornalismo de dados: “Fixing DC’s Schools”14. Como é explicado no jornal:  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Esta é a denominação da primeira edição do Livro de Meyer, lançada em 1973.  
9 Meyer relançou o livro com o nome “The new precision journalis”, a citação é do livro de 1991, disponibilizada online. 
10 Primeiro capítulo do “Data Journalism Handbook”, sem página. 
11 Ver capítulo anterior no ponto 2.2. 
12 http://www.holovaty.com/writing/fundamental-change/ 
13 Um conjunto de mais 400 mil documentos sobre a guerra do Iraque. 
14 http://www.washingtonpost.com/wp-srv/metro/interactives/dcschools/#fullseries 
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“In	  2007,	  The	  Washington	  Post	  and	  Washingtonpost.com	  dispatched	  more	  than	  a	  dozen	  print	  and	  audio	  
reporters,	  database	  analysts,	  videographers	  and	  photographers	  to	  investigate	  what	  was	  wrong	  with	  the	  
school	  system	  in	  the	  nation's	  capital.	  The	  team	  spent	  months	  uncovering	  the	  true	  condition	  of	  the	  school	  
system	   and	   its	   programs,	   identifying	   the	   huge	   obstacles	   to	   change	   that	   had	   defeated	   reforms	   and	  
reformers	  in	  the	  past”.	  	  

Em 2009, o St.Petersbrug Times15, ganhava o prémio Pulitzer pelo seu trabalho “PolitiFact”16, uma 
iniciativa de fact-checking que, durante a campanha presidencial de 2008, mostrava se os políticos 
eram ou não verdadeiros nas suas afirmações, através da análise dos seus discursos. Este trabalho 
deu ao jornalismo de dados a força e o reconhecimento de um Pulitzer. No Data Journalism 
Handbook17 são citados mais alguns bons exemplos. Dois deles, lançados em 2010 por jornais norte-
americanos, são muito interessantes: o projeto “Do no harm – Hospital Care in Las Vegas”18, do Las 
Vegas Sun; e o projeto “Government Employee Salary Database”19, do Texas Tribune. Segundo o 
Data Journalism Handbook, para realizar o trabalho “Do no harm – Hospital Care in Las Vegas”, os 
jornalistas do Las Vegas Sun tiveram de fazer um pedido de “dados públicos”20 para aceder aos 
dados de todos os hospitais do estado do Nevada.  

O trabalho realizado é muito exaustivo e pressupôs a análise de mais de 2.9 milhões de registos 
de faturação, que acabaram por revelar mais de 3600 casos de lesões, infeções e erros cirúrgicos 
que poderiam ter sido evitados.  

“The	  journalists	  involved	  worked	  very	  hard	  to	  acquire	  and	  clean	  up	  the	  data.	  One	  of	  the	  journalists,	  Alex	  
Richards,	  sent	  data	  back	  to	  hospitals	  and	  to	  the	  state	  at	  least	  a	  dozen	  times	  to	  get	  mistakes	  corrected,”	  

explicou Angélica Ramos Peralta, do jornal argentino La Nación21.  

O trabalho teve inclusive reflexo na legislação do estado do Nevada, uma vez que originou seis 
novas leis. Um dos pontos a salientar no trabalho é que esta foi uma das primeiras vezes em que os 
dados originais foram disponibilizados para poderem ser consultados pelos leitores. 

No caso do trabalho do Texas Tribune, “Government Employee Salary Database”, foi construída 
uma base de dados com os salários de 660 mil funcionários públicos, para que os leitores pudessem 
pesquisar os dados, criando os seus padrões de leitura. A base de dados permite pesquisar por 
nome, salário ou agência do governo. Neste caso, a novidade é a apresentação da informação num 
formato pouco habitual em jornalismo. Não há texto escrito pelo jornalista, é apresentada uma base 
de dados consultável e os leitores também podem descarregar uma folha de cálculo com os dados. 

Outro marco importante de 2010 é a realização, a 24 de Agosto, da primeira mesa-redonda 
europeia sobre jornalismo de dados, intitulada: “Data-driven Journalism: What is there to learn?”. 
Organizada pela Universidade de Amsterdão e pelo European Journalism Centre (EJC), produziu um 
dos primeiros documentos em torno de uma discussão sistematizada sobre jornalismo de dados. O 
documento, com o mesmo título que a mesa-redonda, dá conta das intervenções no evento e contém 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 Hoje denominado “Tampa Bay Times” 
16 http://www.politifact.com/ 
17Um documento marcante na história do jornalismo de dados, (ver mais adiante neste capítulo) 

http://datajournalismhandbook.org/1.0/en/introduction_3.html 
18 http://www.lasvegassun.com/hospital-care/  
19 http://www.texastribune.org/library/data/government-employee-salaries/  
20 Nos EUA é possível fazer “pedidos de dados públicos”quando os dados públicos não estão disponíveis. 
21 Data Journalism Handbook - http://datajournalismhandbook.org/1.0/en/introduction_3.html 
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alguns elementos chave para compreender o quadro e as expetativas face ao jornalismo de dados, 
em 2010.  

Em 2012, o European Journalism Centre (EJC) e a Open Knowledge Foundation, lançam o “Data 
Journalism Handbook”22, um “manual” colaborativo sobre jornalismo de dados, que traz alguma luz 
sobre o que é o jornalismo de dados e apresenta o “estado da arte” um pouco por todo o mundo, com 
destaque para os Estados Unidos da América, parte da Europa e América do Sul. O European 
Journalism Center (EJC), reconhecendo a importância do jornalismo de dados, dedica-lhe área de 
investigação, sendo também responsável pelo site Data Driven Journalism.23 Estas movimentações e 
acontecimentos fornecem-nos pistas acerca do “estado da arte” do jornalismo de dados. Será, então, 
o jornalismo de dados algo de novo? Para Bounegru (2012), esta discussão não é importante, 
embora ela perpasse uma boa parte da literatura sobre jornalismo de dados:  

“Rather	  than	  debating	  whether	  data	  journalism	  is	  completely	  novel,	  a	  more	  fruitful	  position	  would	  be	  to	  
consider	   it	  part	  of	  a	   longer	  tradition,	  but	  responding	  to	  new	  circumstances	  and	  conditions”	  (Bounegru,	  
2012).	  

Data journalism, database journalism ou data-driven journalism? 

São três as nomenclaturas que aparecem mais recorrentemente quando se discute o que é 
jornalismo de dados: “data journalism”, “database journalism” e “data-driven journalism”. Alguns 
autores distinguem-nos, definindo o primeiro de forma mais abrangente, como o jornalismo que trata 
grandes quantidades de dados, o segundo aparece muitas vezes como o jornalismo centrado nos 
dados, por oposição ao terceiro que utiliza dados para “chegar” a histórias e enriquecê-las. Apesar 
destas três nomenclaturas serem as mais usuais, vamos focar-nos mais nas duas últimas, uma vez 
que muitas vezes a primeira é utilizada como uma moldura onde cabem as duas seguintes. 

Holovaty (2006) defende que:  

“Newspapers	  need	  to	  stop	  the	  story-‐centric	  worldview.	  Conditioned	  by	  decades	  of	  an	  established	  style	  of	  
journalism,	   newspaper	   journalists	   tend	   to	   see	   their	   primary	   role	   thusly:	   Collect	   information;	   Write	   a	  
newspaper	  story.	  The	  problem	  here	  is	  that,	  for	  many	  types	  of	  news	  and	  information,	  newspaper	  stories	  
don't	  cut	  it	  anymore”.	  24	  

Por oposição, Lorenz (2012) afirma: “data-driven journalism can be defined as a workflow, where 
data is the basis for analysis, visualization and – most importantly – storytelling”.  Esta definição de 
Lorenz traz, por vezes, alguma confusão com outro tipo de jornalismo, nascido nos anos 90, e já com 
bastante trabalho feito, sobretudo nos Estados Unidos da América, o Computer Assisted Reporting 
(CAR)25. Uma diferença entre estas duas formas de pensar o jornalismo de dados está no foco. O 
“database journalism” põe as bases de dados no centro do trabalho, como ferramenta essencial para 
disponibilizar produtos em formatos que tradicionalmente não estão ligados às práticas jornalísticas. 
Por exemplo, simuladores com atualizações em tempo real, filtros de dados dinâmicos, etc. Enquanto 
o “data-driven journalism” põe o foco nas histórias jornalísticas, assumindo-se como um processo que 
usa os dados numéricos, ou bases de dados, para chegar ao produto jornalístico final. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22 http://datajournalismhandbook.org/1.0/en/ 
23 http://datadrivenjournalism.net/ 
24 http://www.holovaty.com/writing/fundamental-change/ 
25 Ver adiante, nesta seção. 
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Mas o jornalismo de dados está indiscutivelmente ligado a práticas jornalísticas como o jornalismo 
de investigação, o jornalismo de precisão, o jornalismo de profundidade, ou o Computer Assited 
Reporting (CAR), confundindo-se, por vezes com algumas delas. Para Sandra Crucianelli26, aquilo 
que na atualidade se apelida de jornalismo de dados27 envolve todas as prática citadas, podendo 
envolver mais ou menos cada uma delas, dependendo do tipo de matérias que estão a ser 
abordadas. O aparecimento do jornalismo de dados só é possível com o amadurecimento de algumas 
destas práticas jornalísticas. Esclarecendo um pouco cada uma delas mais facilmente se 
compreenderá esta relação, contribuindo para uma clarificação do que se entende por jornalismo de 
dados. 

Para que um trabalho jornalístico possa ser considerado de investigação são necessárias três 
condições (Crucianelli, 2013): que trabalhe um tema de relevância social, que alguém tenha interesse 
em manter segredo sobre a matéria, e que pressuponha da parte do jornalista trabalho adicional. Um 
trabalho de jornalismo de dados também pode, por isso, ser jornalismo de investigação. Basta 
olharmos para o trabalho do Las Vegas Sun sobre os hospitais no Estado do Nevada para 
percebermos que se trata de um caso de relevância social, que as autoridades da saúde não 
gostariam que viesse a público e que pressupôs trabalho que vai para além das práticas quotidianas 
dos jornalistas. No caso do jornalismo de profundidade, o trabalho tem as mesmas premissas que o 
jornalismo de investigação, exceto a premissa do segredo que aqui não se aplica. O jornalismo de 
precisão28 baseia-se na premissa de que os jornalistas devem utilizar os métodos de investigação 
usados nas ciências sociais, recorrendo à investigação qualitativa e à investigação quantitativa. E, por 
vezes, quando se faz jornalismo de dados também são aplicados alguns destes métodos. 

Crucianelli define o CAR como a utilização de recursos computacionais para a recolha e análise de 
dados, chegando mesmo a afirmar que quando se fala do tratamento de grandes quantidades de 
dados já não se deve falar de CAR, mas sim de jornalismo de dados. Mas no Data Journalism 
Handbook, Bounegru traz mais alguma luz sobre a diferença entre os dois.  

“Some	   argue	   that	   there	   is	   a	   difference	   between	   CAR	   and	   data	   journalism.	   They	   say	   that	   CAR	   is	   a	  
technique	   for	   gathering	   and	   analyzing	   data	   as	   a	   way	   of	   enhancing	   (usually	   investigative)	   reportage,	  
whereas	   data	   journalism	  pays	   attention	   to	   the	  way	   data	   sits	  within	   the	  whole	   journalistic	  workflow.”	  
(Bounegru,	  2012)	  	  

Aparece-nos então aqui o jornalismo de dados ligado ao processo de workflow, marcando-se a 
diferença entre esta forma de jornalismo e outras formas, através do workflow, através da forma como 
se trabalha. Face a estas formas de fazer jornalismo, quais os elementos diferenciadores do 
jornalismo de dados? Crucianelli (2013) salienta que o jornalismo de dados vem acrescentar novos 
elementos à forma como é feito o jornalismo: tratamento de grandes volumes de dados; visualização 
interativa desses dados; utilização da programação para desenvolver tarefas que vão desde a pura 
extração de dados, à limpeza dos datasets ou ao desenho de aplicações digitais de notícias (news 
apps). Para além destes elementos, que Crucianelli enumera, há a acrescentar um muito importante: 
a disponibilização dos dados crus utilizados para levar a cabo o trabalho jornalístico. Como forma de 
identificar mais facilmente o que serão produtos do jornalismo de dados, Crucianelli (2013) enumera 
“produtos” que emergem desta prática: artigos baseados em dados; visualizações interativas; 
conjuntos de dados abertos; aplicações digitais de notícias.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

26 Citando documento do MOOC sobre “Jornalismo de dados”, do Knight Center for Journalism in the Americas. 
27 Que Crucianelli cita como uma abreviatura de “Jornalismo de Bases de Dados”. 
28 Tradução de Precision Journalism, termo cunhado pelo livro Precision Journalism de Philip Meyer. 
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Processos 

Os processos de trabalho do jornalismo de dados vão beber muito a algumas das anteriores 
correntes jornalísticas. As que mais influenciam esta forma de trabalho jornalístico são o «jornalismo 
de precisão» (Meyer) e o «jornalismo assistido por computador» (CAR- Computed Assisted 
Reporting). Mirko Lorenz, defende que o data driven journalism é um fluxo de trabalho em que os 
dados, à medida que vão sendo trabalhados vão ganhando mais e mais importância do ponto de vista 
jornalístico, sobretudo na medida em que se tornam mais e mais inteligíveis para o público. Na sua 
apresentação, na mesa redonda sobre Data Driven Journalism, organizada pelo European Journalism 
Centre, Lorenz apresentou um esquema que mostra as fases do processo de workflow do jornalismo 
de dados (Fig.1). 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

São apresentadas quatro fases: 

• Recolha de dados; 
• Filtragem dos dados 
• Visualização dos dados 
• Utilização dos dados para a construção da história jornalística. 

Lorenz mostra uma das mais simplistas estruturações de um trabalho de jornalismo de dados, mas 
dá a entender algo interessante, o aumento do valor que o trabalho tem para público, à medida que 
se vai avançando no fluxo de trabalho. É exatamente este interesse que é ressalvado no caso, já aqui 
abordado, da WikiLeaks – antes de os jornalistas pegarem nos dados e os terem tratado e tornado 
inteligível para o público em geral o valor para esse público era muito pouco. 
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Mas outros autores, como Paul Bradshaw29, fazem abordagens ao jornalismo de dados como um 
fluxo de trabalho. Num texto30 de 2011, publicado no seu blog “Online Journalism”31, Bradshaw 
recupera o clássico conceito de pirâmide invertida para o jornalismo de dados (Fig. 2). Aqui são 
clarificadas as fases de um produto de jornalismo de dados. Bradshaw apresenta a pirâmide dividida 
em quatro fases essenciais relacionadas com o trabalho dos dados: 

• Compilar; 
• Limpar; 
• Contextualizar 
• Combinar. 

Após esta última fase, o autor acrescenta a comunicação dos dados (que aqui significa a 
“descodificação” para o público), que originará uma nova pirâmide. Esta apresenta o que deve 
acontecer com o produto da final da pirâmide anterior: visualização, narração, socialização, 
humanização, personalização e utilização. E que é explicado num segundo texto32 do mesmo autor. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
29 Responsável pelo MA em Jornalismo Online, da Universidade de Birmingham, autor do blogue OnlineJournalism e de 

vários livros sobre a área. 
30 http://onlinejournalismblog.com/2011/07/07/the-inverted-pyramid-of-data-journalism/  
31 http://onlinejournalismblog.com/  
32 http://onlinejournalismblog.com/2011/07/13/the-inverted-pyramid-of-data-journalism-part-2-6-ways-of-communicating-

data-journalism/  

Figura	  2	  –	  Pirâmide	  invertida	  Jornalismo	  de	  dados	  

Fonte:	  Bradshaw	  2011	  
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Bradshaw acaba por especificar o fluxo apresentado por Lorenz, sem que haja contradição entre o 
que ambos defendem. Estes são apenas dois dos exemplos de como o jornalismo de dados é tratado 
enquanto fluxo de trabalho. Simon Rogers33, por exemplo apresenta uma representação gráfica um 
pouco mais complexa do que é o trabalho de jornalismo de dados. Ao autor salienta, no seu artigo34 
sobre o fluxo de trabalho no jornalismo de dados: 

“Before	  a	  dataset	  results	  in	  a	  data	  journalism	  story,	  there’s	  a	  whole	  process	  of	  sifting	  and	  finessing	  and	  
generally	  sorting	  the	  data	  out.	  The	  split	   is	  roughly	  70%	  tidying	  up	  the	  data,	  30%	  doing	  the	  fun	  stuff	  of	  
visualizing	  and	  presenting	  it.”	  (Rogers,	  2013)	  

Rogers põe a tónica no trabalho com os dados, como sendo o que consome a maior parte do 
tempo e fixa grande parte da sua descrição do fluxo na parte da recolha e tratamento dos dados. Seja 
qual for o autor, compreende-se que os processos de trabalho no jornalismo de dados trazem 
novidades ao trabalho jornalístico, e também às competências necessárias para trabalhar com este 
tipo de “matéria-prima”. 

Conclusão 

O jornalismo de dados é produto da evolução do jornalismo a par da evolução tecnológica e social. 
Nascido da influência de várias correntes dentro do jornalismo tais como o Computer Assisted 
Reporting, o Jornalismo de Precisão ou o Jornalismo de Investigação, são cada vez mais os 
exemplos deste tipo de jornalismo.  

Mais do que tentar chegar a uma definição única do que é o jornalismo de dados importa perceber 
que há, de facto, abordagens novas ao jornalismo que têm por base mudanças como: O aumento da 
quantidade de dados existentes em formato digital; O aumento da quantidade de dados disponíveis, 
como consequência das políticas de abertura de dados, tanto a nível público como privado; Os 
avanços tecnológicos que permitem a democratização de formas mais fáceis e rápidas de tratamento 
e visualização de dados; O aumento da literacia digital da população. Contemporâneo do big data e 
das tendências de abertura de dados, o jornalismo de dados vai ao encontro de alguns dos desafios 
que eles trazem, aproveitando o seu potencial e tornando-os mais inteligíveis e acessíveis. Seja 
orientado para as histórias, para os processos ou para as bases dados, é jornalismo de dados, 
porque a sua matéria-prima são os dados. 

A importância de perceber os fluxos de trabalho do jornalismo de dados é grande. As redações 
começaram nos últimos anos a compreender a sua importância. Olhando para alguns dos autores 
que descrevem estes fluxos de trabalho podemos estabelecer que as principais fases são: 
Obter/Extrair; Limpar/Normalizar/Enriquecer; Analisar/Combinar; e Visualizar os dados. Tendo em 
conta que, como salienta Lorenz (2010), à medida que vamos avançando no processo o interesse 
para o público aumenta. De salientar também que uma das caraterísticas do jornalismo de dados é 
que grande parte do trabalho é efetivamente feito com os dados. Segundo Rogers (2013), 70% do 
tempo dedicado a um trabalho de jornalismo de dados é gasto com os processos relativos à recolha, 
tratamento, limpeza e análise dos dados, e os restantes 30% são empregues na visualização e na 
preparação das histórias que daí derivam.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
33 Jornalista especializado em jornalismo de dados, escritor e palestrante. 
34 Rogers, Simon, “Data journalism workflow”, 2013, retirado da internet em http://simonrogers.net/2013/01/27/a-data-

journalism-workflow/ (21/11/2014) 
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No final, apesar das várias abordagens aos fluxos de trabalho de jornalismo de dados, citadas 
neste trabalho, podemos concluir que elas não se contradizem entre si, antes se complementam. E 
que apesar de o trabalho com os dados representar uma grande parte do tempo gasto com este tipo 
de trabalho jornalístico, os autores todos consideram que o valor do trabalho aumenta à medida que 
se torna mais inteligível para o público, porque esse é um dos fins últimos dos jornalistas, descodificar 
a informação para que seja compreendida pelo público e que seja no interesse do público.  
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Resumo 

O objetivo deste artigo é procurar compreender o modo como as redes sociais estão desenhadas 
para criar e manter vínculos com outros, e como este enfoque na sociabilidade faz delas um espaço 
privilegiado para a representação do “eu” em ambientes digitais. Para esse fim, recorre a alguns 
elementos do pensamento goffmaniano, em diálogo com a literatura recente sobre as questões 
identitárias e a Internet, para analisar de um modo especial uma das redes sociais mais populares, o 
Facebook. 

A partir de uma revisão da literatura, verifica que o processo de apresentação do “eu” surge como 
um ciclo contínuo através do qual a identidade é apresentada, comparada, ajustada ou defendida 
contra uma constelação de realidades de diversa ordem. Considera que nas redes sociais, como nas 
interações do quotidiano, as identidades encontram-se entrelaçadas nas identidades de “outros”, em 
função das quais são concebidas estrategicamente, e de cuja aceitação são devedoras. Os “outros” 
contribuem para a cristalização de um conjunto de informações sobre “nós”, disponível online, 
fornecendo à identidade consistência e níveis de permanência.  

Palavras-chave: Identidade; interacionismo; redes sociais; cibercultura 

Abstract 

The purpose of this essay is to try to understand how social networks are designed to create and 
maintain links to others, and how this focus on sociability makes them a privileged space to represent 
the "I" in digital environments. To this purpose, it uses some elements of the Goffmanian thought in 
dialogue with recent literature concerning identity issues and the Internet, to analyze one of the most 
popular social networks, Facebook. 

From a literature review, it founds that the process of presenting the "I" emerges as a continuous 
cycle through which identity is displayed, compared, adjusted or defended against a constellation of 
realities of different kinds. It considers that on social networks, as in everyday interactions, identities 
are interlaced in the identities of "others" against which are strategically designed, and from whose 
acceptance they are debtor. The "other" contributes to the crystallization of a set of information about 
"us", available online, supplying identity with consistency and levels of permanence. 

Keywords: Identity; interacionism; social networks; cyberculture. 

 

Introdução  

Este artigo insere-se num esforço mais amplo que, nos seus traços gerais, procura compreender 
qual o papel das novas formas de comunicação, tecnologicamente mediadas, nas nossas sociedades 
e, concretamente, nos indivíduos.  

Se bem que a comunicação é uma questão bastante antiga da humanidade – uma realidade 
antropológica fundamental, no cerne de toda e qualquer experiência individual e social - a explosão 
tecnológica das últimas décadas alterou consideravelmente o seu estatuto. É sabido que todas as 
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formas de comunicação, e particularmente as que possuem uma dimensão tecnologicamente mais 
acentuada, são tão potentes psicologicamente que não apenas modificam o que fazemos, mas 
também conduzem a ajustamentos sucessivos daquilo que somos. Constatamos facilmente que a 
comunicação tornou-se cada vez mais eficaz, à medida que passámos do telefone à rádio, da 
televisão à informática e, hoje em dia, aos media digitais. De igual modo, devido à grande proliferação 
de dispositivos móveis com acesso à internet, existe hoje uma perceção clara de que os meios de 
comunicação, sempre presentes e ubíquos, são componentes invasivos da vida quotidiana moderna. 
Na expressão de Rainie e Wellman (2012), os indivíduos encontram-se hoje interligados através de 
um “novo sistema operativo social.”  

Onde quer que se esteja, seja a que horas for, um vasto número de dispositivos de comunicação 
permite que os indivíduos tenham conhecimento de eventos exteriores ao seu meio social imediato, 
ou facilmente interajam com indivíduos distantes no espaço. A consolidação da noção de ciberespaço 
enquanto espaço comunicativo quotidiano tornou manifesta a necessidade de rever a dicotomia entre 
mundo real e mundo virtual (Papacharissi, 2005). De forma abrupta, a dimensão tecnológica da 
comunicação sobrepôs-se às dimensões humana e social, contribuindo de modo significativo para a 
complexidade dos processos de comunicação e de interação num mundo moderno já de si incerto.  

A importância crescente da Internet enquanto espaço de comunicação e interacção deve-se em 
grande medida à denominada Web 2.0, que se caracteriza por uma maior interatividade, participação 
e colaboração por parte dos seus utilizadores, a níveis sem precedentes nas etapas anteriores das 
redes de comunicação. Se o uso anterior da Internet consistia em aceder a informação publicada por 
outros, através de sistemas mais ou menos rudimentares de pesquisa, nesta fase compartilha-se 
informação com outros utilizadores, publicam-se conteúdos próprios, valorizam-se e recomendam-se 
conteúdos de terceiros, coopera-se à distância e, por fim, apoderamo-nos da tecnologia para a 
converter em parte da nossa vida (Orihuela, 2008).  

Neste contexto, este texto pretende delinear um quadro que permita entender as relações mútuas 
entre as tecnologias de comunicação e a identidade, explorando alguns dos temas maiores presentes 
na retórica sobre os media digitais e as conexões interpessoais. Designadamente, em que medida os 
media digitais se constituem numa nova modalidade de ágora em que reinventamos a nossa 
actividade social mais natural: a relacional. Deste modo, se pretendermos compreender as 
transformações que têm lugar nas sociedades modernas teremos de reconhecer o papel central que 
os designados novos media desempenham, e de ter consciência do impacto que possuem. É sob 
este enquadramento que o presente artigo irá traçar uma questão muito simples e precisa: como é 
que se desenvolve o trabalho de construção da identidade nas plataformas online de interacção 
social? Noutros termos: como é que as pessoas se ligam nas sociedades contemporâneas e como é 
que esse modo de ligação produz efeitos sobre si próprias e sobre a sua identidade pessoal? Em que 
medida o pano de fundo que referimos (as redes sociais) favorece o “jogo” de construção da(s) 
identidade(s)? E fá-lo de um modo neutro ou, ao invés, condiciona esse “jogo”, definindo os termos 
que em que ele pode ser “jogado”? 

Portais da identidade 

Começamos assim por olhar o modo como as redes sociais estão desenhadas para criar e manter 
vínculos com outros, e como este enfoque na sociabilidade faz delas um espaço privilegiado para a 
representação do “eu” em ambientes digitais.  
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Sabemos que nunca como hoje houve tamanha omnipresença da tecnologia na vida das pessoas. 
E esta omnipresença promove comportamentos distintos, e novas formas de relacionamentos sociais. 
Como escreve a psicóloga norte-americana Sherry Turkle (2011), estamos a criar formas de 
interacção em que estamos sós, estando juntos. Noutros termos, as pessoas oscilam de forma fluida 
entre uma dimensão pública e uma dimensão privada, entre estar com outros num espaço e num 
tempo, mas estar também noutro lugar, ligadas a outros distantes. Os media eletrónicos 
caracterizam-se pela sua capacidade de remover, ou pelo menos reorganizar, os limites entre espaço 
público e privado, afetando as nossas vidas não tanto pelo seu conteúdo mas sobretudo “mudando a 
geografia situacional da vida social” (Meyrowitz, 1986: 6). A tecnologia apresenta hoje novos espaços, 
em que um indivíduo pode situar-se e participar, de forma mais ou menos ativa, e aparentemente de 
um modo mais autocontrolado. É como se as pessoas pudessem entrar e sair dos lugares onde estão 
fisicamente e virtualmente, gerindo e controlando a sua atenção e uma determinada forma de 
presença em cada um desses lugares. Nem muito perto, nem muito longe, mas a uma distância certa 
(Turkle, 2011). 

Um dos factos sociais mais representativos da ligação estreita entre os ambientes online e offine é 
o uso generalizado das redes sociais. Não obstante a sua diversidade, por razões de operatividade, e 
tendo em conta os objetivos deste artigo, consideramos as redes sociais ambientes online onde as 
pessoas criam perfis auto-descritivos, a partir dos quais estabelecem ligações com outras pessoas, 
dentro do mesmo espaço, estabelecendo uma rede de ligações pessoais. Os participantes nas redes 
sociais são habitualmente identificados pelos seus verdadeiros nomes e com frequência incluem 
fotografias de si próprios. Como resultado, o seu perfil, a sua rede de ligações, e a interacção que 
produzem nessa rede constituem-se como um quadro importante para a apresentação do “eu” online 
(Donath e Boyd, 2004). O impacto destas práticas implicará, assim, um novo entendimento das 
noções de público e de privado, na medida em que as fronteiras clássicas que definiam estes 
conceitos se tornaram vagas e imprecisas (West, Lewis, e Currie: 2009).  

Aparentemente, tudo se torna social, ao mesmo tempo que a própria definição de rede social se 
torna mais complexa. Quanto à abrangência, as redes sociais online possibilitam tanto consolidar 
relações já estabelecidas no mundo offline como construir novos vínculos. No conjunto que formam 
com outras páginas online, configuram-se como portais da identidade, sob a forma de exibições 
públicas de ligações (public displays of connection) nas quais os indivíduos constroem e expressam o 
seu “eu”. Distinguem-se, contudo, de outras formas de ligação nas redes: enquanto nas comunidades 
virtuais os laços surgem de um interesse comum em alguma temática ou prática (desde comunidades 
de fans a comunidades que partilham desafios comuns), as redes sociais digitais centram-se no 
indivíduo e nas suas relações, estabelecendo uma rede “egocêntrica” desenhada a partir de cada 
sujeito (Boyd e Ellison, 2007).  

Como é conhecido a partir de toda uma vasta tradição epistemológica, desde o interacionismo 
simbólico à própria filosofia da linguagem, a interacção social é essencial para nos formarmos a nós 
próprios. Como se encontra igualmente descrito, o “eu” também se revela nas interações sociais que 
se produzem no meio digital, ainda que condicionado – ou potenciado – pelas particularidades das 
novas formas de mediatização (Turkle, 1997; Papacharissi, 2010). 
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Ferramentas para a construção do “eu” 

Se é certo que o fenómeno da expressão da identidade nos ecrãs obriga, em boa medida, a novas 
aproximações teóricas e metodológicas, não devem ser descartados, por isso, contributos 
importantes provenientes da bibliografia clássica sobre a comunicação interpessoal e a identidade. 
Neste sentido, consideramos que o modelo dramatúrgico proposto por Erving Goffman se mostra, 
mais que sugestivo, especialmente adequado para investigar como se constrói e manifesta a 
identidade em contextos tecnologicamente mediados. Muito antes do aparecimento da comunicação 
online, Goffman escrevia sobre a apresentação do “eu” enquanto representação (performance); 
contudo, a consciência de uma identidade múltipla, composta ou flexível adquiriu uma importância 
acrescida a partir do momento em que a comunicação se transferiu, de um modo generalizado, para 
os espaços digitais.  

Também neste texto procuraremos analisar as redes sociais, e entre elas a que neste momento 
será a mais popular – o Facebook – a partir de alguns elementos do pensamento goffmaniano, em 
diálogo com a literatura recente sobre as questões identitárias e a Internet. Desde os primeiros anos 
da generalização do uso da Internet que as ideias do sociólogo canadiano são aplicadas à questão da 
identidade sob o prisma da interacção social neste meio (Miller, 1995). Alguns dos seus postulados 
teóricos têm servido de enquadramento ao estudo das páginas pessoais, da blogosfera, dos espaços 
de debate e, mais recentemente, das redes sociais.  

São diversos os fins para os quais se utilizam as redes sociais, e assim como são relevantes as 
suas características distintivas. Encontra-se descrito como, ao longo dos anos, os indivíduos têm 
vindo a adaptar as suas estratégias de utilização destas plataformas – e, aqui, no que nos importa, as 
suas estratégias de apresentação do “eu” online. Ao mesmo tempo, também as plataformas mudaram 
as suas funcionalidades, de forma progressiva mas muito consistente.  

Sob a perspectiva dos indivíduos que as utilizam, desde uma fase inicial em que plataformas como 
o Facebook eram consideradas com um espaço para a expressão própria de pontos de vista pessoais 
e para estabelecer “ligações” entre “amigos”, gradualmente os utilizadores começaram a perceber a 
arte da apresentação online do “eu”, e a eficácia das redes sociais enquanto ferramentas para a 
promoção de si mesmos (quer num plano pessoal quer profissional). Paralelamente, verificou-se uma 
renovação generalizada nas infraestruturas tecnológicas em que as redes sociais funcionam. 
Podemos considerar que na primeira etapa do seu desenvolvimento, entre 2002 e 2008, estes 
espaços eram geralmente concebidos como espaços de comunidade, pensados e desenhados para 
facilitar a ligação entre pessoas. Contudo, após 2008 a maioria das corporações proprietárias destes 
espaços desviou o enfoque: de plataformas orientadas para a comunidade a atenção foi dirigida para 
a dimensão económica da conectividade, no sentido da rentabilização lucrativa da informação 
proveniente do tráfego entre pessoas, ideias e objetos. E, assim, integrada nesta viragem, assistiu-se 
a uma progressiva mutação das arquiteturas das plataformas. No que aos objetivos deste trabalho diz 
respeito, a consequência chave é esta: mais que base de dados de informação pessoal, a rede social 
Facebook, sobre a qual detemos um olhar específico, tornou-se um conjunto de ferramentas para a 
construção de guiões e narrativas para a apresentação da identidade social (Dijck, 2013).  

Ora, chegados a este ponto, podemos considerar que as mudanças estruturais acima referidas 
formam o pano de fundo e o enquadramento necessários para a formulação de algumas questões 
críticas sobre a apresentação do “eu” nos espaços online. Designadamente: como ganham forma e 
se desenvolvem as identidades através destas plataformas? Em que medida os recursos existentes 
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potenciam – ou limitam – o desenvolvimento consistente e com densidade de uma identidade 
pessoal? Que consequências, em termos de desenvolvimento do “eu” e de aprofundamento da 
interacção comunicativa, impõem as dimensões de conectividade às formas de sociabilidade online?   

Interação simbólica na rede 

Erving Goffman é unanimemente considerado um dos sociólogos mais importantes e originais da 
segunda metade do século XX, sendo um dos fundadores da chamada microssociologia e um dos 
teóricos incontornáveis do interacionismo simbólico. No essencial, a sua investigação centrou-se na 
análise do que ocorre quando pelo menos dois indivíduos se encontram em presença um do outro: 
mais concretamente, a natureza e as formas que ganham essas interações, as regras a que 
respondem e os papéis que nelas desempenham as pessoas implicadas, em estreita ligação com as 
questões da identidade.  

No âmbito deste texto, importa-nos destacar uma perspectiva específica e central do seu trabalho: 
a de que é na interacção com o outro, assumindo cada um o seu papel, que nasce a identidade 
social. É no âmbito da interacção social, nas situações da vida quotidiana, que surge o conceito que o 
indivíduo possui de si mesmo, um “eu”, que constrói e articula em função de cada contexto perante os 
outros. Significa isto que a interacção não é apenas uma “descoberta do outro”, uma comunicação 
com um outro distinto de si, mas também um processo em que o sujeito adquire capacidade reflexiva 
para se ver a si mesmo e para dar sentido à realidade social que o rodeia. 

É conhecido que, na obra The Presentation of Self in Everyday Life (1959), Goffman recorre à 
analogia das interações sociais com o modelo da representação teatral. De forma sucinta, Goffman 
põe em relevo a importância do ambiente em que se movem os atores, da “máscara” que utilizam e 
do “papel” que desempenham, com a intenção de controlar as impressões que originam no seu 
“público”. Muito embora este modelo tenha sido desenhado para analisar situações de interacção 
presencial, de coexistência física, uma boa parte das suas considerações têm sido recuperadas, 
enquanto inspiração teórica e, ao mesmo tempo, como instrumento de análise, para o estudo das 
interações digitais. Tal como nas interações face a face ou mediadas por outras formas de 
comunicação, as pessoas procuram controlar a apresentação de si nesta dimensão online do 
quotidiano.  

Uma abordagem concebida a partir destes pressupostos considera, assim, que também nas redes 
sociais o indivíduo, ao apresentar-se a si mesmo, escolhe uma “máscara” que se ajusta ao contexto 
da interacção e às impressões que pretende causar. Na verdade, as particularidades do meio digital 
permitirão ainda que a construção da “máscara” seja mais rápida e mais fácil, e permite mesmo a 
construção de “máscaras” distintas, em diferentes espaços de interacção, nem sempre coerentes 
entre si (Arcila, 2011; Davis, 2012). Este controlo da apresentação do “eu” pode envolver 
ocultamento, transparência ou equilíbrios estratégicos de partilha de informação, tal como permite a 
própria distorção dessa informação. No essencial, a nossa capacidade para construir uma identidade 
online, seja autêntica, parcial ou manipuladora, pode ser potenciada pelos recursos comunicativos 
que as plataformas disponibilizam, e pelas competências individuais para as operar. 

Destaquemos quatro elementos chave do modelo de interacção social de Erving Goffman que 
permitem dar forma a um quadro de análise das interações digitais, e de forma mais específica, às 
interações que ocorrem na generalidade das redes sociais. Assim, temos: 1. A dicotomia entre as 
expressões controladas e as expressões involuntárias que o ator projeta durante a sua apresentação 
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perante os outros; 2. A tendência habitual que o ator possui para apresentar uma versão idealizada 
do seu “eu”; 3. A dupla dimensão espacial que ocorre durante a atuação (cenários e bastidores); e 4. 
Os desvios ou a produção de situações específicas (dramatização ou mistificação) que a 
representação pode adotar (Serrano-Puche, 2013).  

O ponto de partida pode, assim, ser definido a partir de uma ideia chave: os indivíduos procuram 
individualizar-se, pela diferença ou pela semelhança, em relação aos restantes participantes. Os 
diversos tipos de plataformas de redes sociais oferecem formas específicas para alcançar esse fim 
(arquiteturas de espaço, adereços, cores, funções); com maior ou menor criatividade, todas as redes 
sociais disponibilizam um leque de opções para a apresentação do “eu”. A partir dessas plataformas, 
o indivíduo irá reproduzir, agora na Rede, todo um conjunto de exercícios de sociabilidade que 
interiorizou na vida social, aplicadas a este meio. Do mesmo modo que consideramos toda a ação 
humana como uma representação cénica contínua por parte de um ator individual, que representa 
uma personagem – isto é, representa um papel perante uma audiência, a qual reage com aprovação 
ou desaprovação -, consideramos os mesmos princípios gerais válidos nestas novas formas de 
interacção desenvolvidas nas redes sociais. Nestas plataformas, o indivíduo encontra espaços onde 
pode visualizar e gerir tanto a sua rede de contatos como a sua presença pública perante audiências 
específicas. A identidade é assim configurada nas e pelas suas redes de pertença, através de uma 
negociação contínua entre o “eu” individual e as suas diferentes audiências, frente às quais tende a 
adotar papéis sociais específicos, de acordo com o modelo dramatúrgico da interacção social de 
Goffman. Não como mero produto das ligações de pertença, “amizades” e comunidades de interesse, 
mas ainda com um sentido claro de “si”, a partir do qual se geraram os círculos sociais e as ligações 
necessárias à presença online. Como escreve Cavanagh (2007: 123), “a autoapresentação não se 
segue à associação, mas a associação à autoapresentação”  

Caraterização da “face” digital 

Nas redes sociais digitais, grande parte das informações emitidas são conscientes: a seleção da 
informação que aparecerá a definir o indivíduo, a imagem que representa melhor as impressões que 
pretende despertar, os públicos a que pretende vincular-se em cada plataforma, entre outros 
elementos. O acesso às redes sociais é iniciado pela construção de um perfil individual de membro, 
com o qual, de seguida, cada indivíduo se poderá ligar a outros indivíduos, visualizando os seus 
perfis e ligações. Dentro do amplo e variado conjunto de redes sociais, o elemento comum é o facto 
de em todas o indivíduo dispor de um “perfil”, que proporciona informação textual e visual e que 
permite a sua identificação. A sua relevância decorre tanto de permitir uma apresentação do “eu” 
relativamente estável (o perfil), como um “eu” em construção – a rede de ligações que irão localizar o 
“eu” em termos de estrutura social online.  

Detenhamo-nos nos dados que compõem o perfil.  

Sendo um campo mais ou menos rico em termos de quantidade e qualidade de informação, 
(dependendo do tipo de rede social), é o próprio indivíduo que decide que dados sobre si fornece aos 
outros utilizadores – isto é, de que modo se apresenta perante a sua audiência. Os elementos de 
perfil possuem uma relevância assinalável no processo de apresentação do “eu” nas redes sociais. 
Com efeito, o nome pessoal é talvez o mais importante sinal identitário. Se muitas redes sociais 
permitem que os utilizadores escolham qualquer nome, de um ponto de vista normativo o Facebook 
requer nomes com uma relação estreita com a realidade. Um estudo com 4540 perfis de estudantes 
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da Carnegie Mellon University (2005) identificou 89% de nomes aparentemente reais, para 8% 
claramente falsos e 5% parcialmente reais, tendo ainda sido verificado um valor de 80% de 
fotografias identificáveis. Porém, é conhecida a pouca fiabilidade do sistema de reconhecimento de 
autenticidade do Facebook, comprovada pelos múltiplos perfis de celebridades, algumas não 
contemporâneas.  

Mas igualmente as imagens associadas ao perfil, incluindo as do próprio indivíduo, são 
marcadores identitários importantes. Especialmente relevante é a fotografia que o indivíduo escolhe 
como fotografia de perfil, desde logo porque entre todas as marcas de identidade, o corpo é a mais 
definidora, a que nos sinaliza como indivíduos irrepetíveis e históricos (Mendelson e Papacharissi, 
2010). Mas, num outro plano, a imagem de perfil tem importância ainda por dois motivos, interligados: 
primeiro, por sinalizar o modo como o indivíduo pretende ser percebido pelos outros; e depois, ao 
enquadrar esta questão sob a perspectiva do reconhecimento intersubjetivo, deixando entrever um 
“eu” que procura no olhar do outro a confirmação da própria existência. 

Retomando Goffman, por vezes o indivíduo atua de forma completamente calculista, expressando-
se de determinada maneira unicamente com a intenção de produzir nos outros uma impressão que 
resultará num efeito pretendido por si. Os outros, por seu lado, poderão ser impressionados do modo 
pretendido pelo indivíduo, ou interpretar de forma diferente a situação, e chegar a conclusões 
diferentes das intencionadas pelo indivíduo. Ora, cremos que também nas redes sociais – tal como 
nas situações da vida quotidiana, em presença – a comunicação desenvolve-se em torno de um 
processo de gestão das impressões. Recuperando um dos pioneiros do interacionismo simbólico, 
Georg-Herbert Mead, particularmente nas redes sociais será válida a tese de que a projecção de si 
mesmo que o indivíduo oferece tem associada, frequentemente, uma tensão latente entre uma 
imagem percebida e uma imagem idealizada do eu.  

O desempenho associado à apresentação do “eu” pode ser designado, seguindo a terminologia 
goffmaniana, como “rosto” (face), possuindo os indivíduos diversos rostos, de acordo com os 
contextos situacionais em que se encontram em cada momento. Ainda dentro da terminologia 
proposta por Goffman, um desempenho estruturado em torno da apresentação de um “rosto” pode ser 
entendido como um “jogo de informação”, isto é, “um ciclo potencialmente infinito de ocultação, 
descoberta, falsas revelações e redescobertas” (Goffman, 1959: 13).  

No Facebook (tal como na generalidade das redes sociais), o “rosto” é apresentado em articulação 
com um painel de “amigos”. Como vimos acima, as estruturas de interacção organizam-se em torno 
de uma “exposição pública de ligações”. Para este fim, encontra-se disponível um conjunto de opções 
de arquitetura que permitem organizar os “amigos” em listas, que têm, cada uma, permissões de 
acesso diferentes às informações de perfil. Ao manipularem os botões de controlo, os indivíduos 
orientam de forma estratégica as suas informações, no sentido de as tornarem acessíveis a círculos 
específicos de públicos, desde grupos restritos ao público em geral. É nestes círculos de associações 
que o “rosto” se estabelece e é confirmado pelos membros que os constituem. Uma das 
características das redes sociais é precisamente o facto de disponibilizarem as ligações de cada um a 
pelo menos alguns outros. Como escrevem Donath e Boyd, colocar alguém no contexto de 
determinadas ligações transmite a quem vê informação sobre si. Estatuto social, crenças políticas, 
gostos musicais, etc. podem ser inferidos das companhias que se têm. De um modo muito concreto, 
“uma exibição pública de ligações ajudará qualquer um a determinar que eles são tu” (2004: 76). Mas 
tanto a composição como o próprio número de ligações que cada um possui pode ser um marcador 
de estatuto. Num estudo desenvolvido a partir de mais de 30 000 perfis de Facebook, Lampe, Ellison 
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e Steinfield (2007) detetaram uma relação direta entre quantidade da informação disponível nos perfis 
dos utilizadores e número de contactos associados a cada um deles.  

O perfil permite, assim, tanto a apresentação do “eu” como as suas ligações sociais; noutros 
termos: atualiza uma representação da identidade e introdu-la num processo reflexivo de associação 
fluida com círculos sociais. Com efeito, junto com a informação dada inicialmente, quando cria o seu 
perfil na rede social, o indivíduo continua, a partir desse momento e agora de forma acrescida, a 
expressar a sua identidade através da atividade que desenvolve online. Oferece à sua audiência toda 
uma vasta performance, composta pelos seus gostos e preferências, pelas suas atualizações de 
“estado” (com comentários originais, frases célebres, videoclips, anúncios, etc.), por recomendações 
de ligações e pela inclusão de novas fotografias pessoais, entre outros elementos.  

No entanto, apesar da liberdade associada ao indivíduo na condução e na gestão do processo de 
construção da sua identidade online, tomando em consideração todo o vasto reportório de impressões 
que pretende gerar nos outros, tal não impede que no conjunto da sua identidade digital não 
intervenham esses outros. Com efeito, a representação da identidade é afetada de forma transversal 
pelas ligações que estabelece, sendo por elas ajustada de um modo contínuo, agregado e imparável: 
desde as fotografias que os outros publicam do indivíduo e onde o identificam, os conteúdos que os 
contactos do indivíduo publicam no seu espaço pessoal ou mesmo o grau de prestígio (social, 
simbólico ou outro) que estes possuam, um vasto conjunto de elementos têm influência significativa 
sobre o modo como o indivíduo é percebido pelos outros (Walther et al., 2008). 

Resulta daqui que, neste processo de definição da identidade diante dos outros, em que a 
alteridade é parte da rede expandida do sujeito, seja importante destacar o facto de esta rede se 
constituir em mecanismo de validação dessa mesma identidade. Para Papacharissi (2010), devido à 
estrutura e à arquitetura das redes sociais digitais, entre o sujeito e a sua rede de contactos verifica-
se uma convergência de tal magnitude que define os contornos da própria representação do “eu”. 
Propõe-nos, por isso, uma noção de identidade distribuída pela rede, a que corresponde um “eu” 
conectado. Como explica, “esta representação organiza-se em torno de listas públicas de contactos 
sociais e de amigos, que são utilizadas para autenticar e introduzir o eu num processo reflexivo de 
associação ágil com círculos sociais. Assim, a identidade individual e a coletiva apresentam-se e 
potenciam-se simultaneamente” (Papacharissi, 2010: 304-305). 

Conclusão  

O processo de apresentação do “eu” surge, deste modo, como um ciclo contínuo através do qual a 
identidade é apresentada, comparada, ajustada ou defendida contra uma constelação de realidades 
sociais, culturais, económicas ou políticas. Assim entendido, o Facebook apresenta-se como espaço 
que torna possível o exercício de representações do “eu”, na medida em que tanto a sua estrutura 
como o seu desenho de interacção se prestam a novas e diversas formas de de sociabilidade, desde 
a simples criação e manutenção de vínculos com outros indivíduos ou formas de manifestação 
pública complexas e potentes do “eu”.  

Como vimos, os modos de expressão e de relação com os outros propostos pelas redes sociais 
(do Facebook a outras de perfil semelhante) convidam o sujeito a uma exposição incessante, que 
coloca sob novas perspectivas as fronteiras do público e do privado e que modifica a natureza da 
intimidade mediada até a converter numa realidade nova. Uma das marcas identificadas nestes 
modos de expressão é a abundância de comportamentos narcisistas na conceção e representação da 
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identidade (Turkle, 2011). Buffardi e Campbell (2008) detetaram que pessoas narcisistas possuem 
maior atividade social nestes espaços, ao mesmo tempo que partilham mais conteúdos de 
autopromoção relativos a quaisquer âmbitos da sua vida. Também Mendelson e Papacharissi (2010) 
identificaram este tipo de condutas, a partir da análise os materiais fotográficos partilhados pelos 
utilizadores do Facebook, sustentando como este exercício de narcisismo implica uma negociação 
contínua das margens entre o público, o privado e o íntimo. 

Algumas análises desenvolvidas sobre esta matéria caracterizam as identidades online como 
“fluidas”, consistindo a utilização dos recursos disponíveis parte de uma estratégia de pura reinvenção 
de um “eu líquido”, sem densidade ou estruturação consistente. O contexto fluido sobre o qual as 
performances do “eu” são encenadas proporciona narrativas pessoais em torno de si mesmo, 
representativas do que alguns sociólogos descreveram como um estado de modernidade líquida 
(Bauman, 2005). Consideramos, contudo, que nas redes sociais como nas interações do quotidiano, 
longe de fluírem, as identidades encontram-se entrelaçadas nas identidades de outros, em função 
das quais são concebidas estrategicamente, e de cuja aceitação são devedoras. Assim, é a própria 
rede que requer identidades estáveis de modo a ser operativa, tanto por razões de ordem técnica 
como estrutural. Desde logo, porque a consciência de que existe uma audiência impõe critérios 
estruturantes como a confiança e uma identidade que permanece: “o ‘eu’ que apresentamos online 
deve ser inteligível para essa audiência, e isso requer uma certa coerência. Essencialmente, para 
adquirir visibilidade online devemos produzir-nos a nós próprios como uma ‘marca’ de pessoa 
facilmente reconhecível” (Cavanagh, 2007: 122).  

Por fim, a utilização das redes sociais digitais como espaço e veículo para a expressão do “eu” 
perante a alteridade não é inócua: muito pelo contrário, todo um conjunto de características, tanto do 
meio tecnológico como de ordem sociológica, aprofundam um fenómeno de objetivação do “eu” e 
propiciam a construção do sujeito enquanto representação, desenhado para responder a uma 
questão estruturante: “como me verão os outros?”. Daqui que, nesta medida, a interacção mediada 
por plataformas digitais como a frequentemente evocada (Facebook) favoreça o desenvolvimento de 
uma identidade alter dirigida. Num sentido duplo: 1. porque o indivíduo tende a traduzir-se nas 
impressões que pretende causar nos outros; 2) e porque a sua identidade é, ou não é, validada pelas 
ações dos seus contactos (Turkle, 2011). 

Podemos, pois, registar algumas perceções que resumem alguns pontos claros de chegada. 
Desde logo: como todo o pensamento sociológico bem sublinha, as redes sociais são extensões do 
nosso mundo social. Contudo, tal como todas as restantes tecnologias de comunicação, as redes 
podem, ao mesmo tempo, atuar como fronteiras desse mesmo mundo social. Por razões de ordem 
técnica, de ordem estrutural, ou pela própria ordem da interacção. A natureza dialógica da identidade, 
tal como enunciada pelo interacionismo simbólico, supõe uma procura constante do olhar dos outros 
para a confirmação da sua existência – e esta natureza, como verificámos, encontra-se bem presente 
no fenómeno das redes sociais. Também aqui, as identidades individuais encontram-se 
profundamente enredadas com outras identidades, individuais e sociais: online como offline, 
construímos representações do “eu”, ligando-o a “outros”. Os “outros”, por sua vez, contribuem para a 
cristalização de um conjunto de informações sobre “nós”, disponível online – que fornece à identidade 
alguma consistência e o nível necessário de permanência. Além disso, é a identificação e a pertença 
a grupos sociais (a redes, a comunidades), com conceções partilhadas, que permite invocar o 
estatuto de membro (ou não) de cada um dos espaços online.  
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Se a procura do “olhar” dos outros nos parece uma atitude muito presente, a introspeção parece, 
contudo, perder peso a favor de uma maior extroversão e de uma ligação permanente e necessária. 
E, nesta medida, a solidão, a busca de um espaço próprio e de uma interioridade densa e rica será 
um projecto em processo de abandono, ou pelo menos marcado por um inquestionável recuo. Será 
este um dos fatores a tornar a falta de ligação um problema: não haver uma interioridade densa e rica 
onde o individuo se refugiar. 
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Resumo 

A Opinião Pública emerge, na sua aceção moderna, como o “tribunal” que legitima e fiscaliza o 
exercício do poder político, ao expressar a voz do “público esclarecido”. Nem a longa história do 
conceito, nem a sua relevância enquanto força política, permitem, contudo, uma clarificação do que é 
e como se forma a Opinião Pública. As inúmeras investigações que lhe são dedicadas ilustram a sua 
opacidade, explicitando contradições conceptuais e tensões paradigmáticas. As diferentes 
configurações assumidas pela Opinião Pública explicam, em boa medida, esta dificuldade na sua 
aclaração e aconselham a sua análise à luz de conceitos afins, como o público, a publicidade e o 
espaço ou esfera pública. No novo milénio, estes assumem uma dimensão transnacional, a qual 
acarreta novos desafios à legitimidade e à eficácia política da Opinião Pública. 

Palavras-chave: Opinião Pública, Público, Publicidade, Espaço Público 

Abstract 

Public Opinion emerges in its modern sense as the "court" that legitimizes and monitors the 
exercise of political power, by expressing the voice of the "enlightened public". However, neither the 
long history of the concept nor its relevance as a political force, allows a clarification of what Public 
Opinion is and how is it formed. The numerous investigations that it mobilizes illustrate its opacity, 
revealing conceptual contradictions and paradigmatic tensions. The difficulties in its clarification are 
due, in large extent, to different configurations assumed by Public Opinion, which advise its analysis in 
light of related concepts such as the public, the publicity and the public sphere. In the new millennium, 
the latter acquire a transnational dimension, which poses new challenges to the legitimacy and 
political efficacy of Public Opinion. 

Keywords: Public Opinion, Public, Publicity, Public Sphere 

 

 

Introdução 

A Opinião Pública assume um valor simbólico nuclear nas democracias de matriz liberal. A 
vitalidade e a importância política do conceito são ilustradas pelas inúmeras investigações que a 
Opinião Pública continua a mobilizar, não obstante a assumida incapacidade de se alcançar uma 
definição clara e incontroversa do conceito. “Muitas tentativas têm sido feitas para definir o significado 
do termo «opinião pública» de uma forma que seja geralmente aceite. Como resultado, há tantas 
definições como há estudos no campo” (Childs, 1939, p. 327).  

Como conceito político, a Opinião Pública nasce no século XVIII, fruto quer da filosofia iluminista 
quer das revoluções que marcam o início da era moderna; ambas moldaram de forma decisiva o ideal 
ético-moral de uma autoridade abstrata que mediaria entre governo e governados. Até ao final do 
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século XIX, a reflexão sobre a Opinião Pública continua a ser, sobretudo, de natureza filosófica e 
política; as profundas mudanças no decorrer da modernidade refletem-se em críticas, 
problematizações e reelaborações do conceito, mas consolidam também a sua relação seminal com 
os regimes democráticos. No século XX, o estudo sistemático da Opinião Pública ganha uma 
dimensão marcadamente pluridisciplinar; paradoxalmente, a ampliação do leque de pesquisas, 
sobretudo as empíricas conduzidas na área das sondagens, demonstra ser inversamente 
proporcional à sua clarificação.  

Uma aproximação mais precisa à Opinião Pública passa pela exploração da tensão que atravessa 
toda a sua história: a relação entre quem governa e a comunidade em geral (Wilson, 1954, p. 603), 
pela análise da forma como as suas raízes históricas moldam as suas aceções atuais e pela 
exploração de conceitos afins, como o público, a publicidade, a publicitação e o espaço ou esfera 
pública. No novo milénio, estes assumem uma dimensão transnacional, a qual acarreta novos 
desafios à legitimidade e à eficácia política da Opinião Pública. 

As raízes históricas do conceito 

A primeira dificuldade no esclarecimento da Opinião Pública reside na ambiguidade inerente à sua 
natureza composta, resultante da junção de dois termos – “opinião” e “público” – que remetem para 
domínios antitéticos. O primeiro refere-se ao individual (idion), ao subjetivo e ao instável, enquanto o 
segundo conecta-se ao objetivo, ao universal, ao que é comum (koinon). Posiciona-se, em 
simultâneo, aos níveis individual e coletivo, motivo pelo qual a generalidade dos esforços para definir 
o conceito tem oscilado “entre visões holísticas, que situam a opinião pública na esfera do coletivo, e 
definições reducionistas que a remetem para os indivíduos” (Price, 1992, p. 2). 

A origem de cada um dos destes termos remonta ao pensamento filosófico e político da 
Antiguidade Clássica, tendo assumindo diferentes significados ao longo dos tempos, mas 
conservando, ainda hoje, parte dessa herança. A história intelectual da “opinião” inicia-se com Platão 
que, ao contrário dos sofistas, para quem a doxa (opinião) era tudo o que a mente humana podia 
conhecer, distingue o efémero do eterno, designando o primeiro como doxa e o segundo por epistêmê 
(conhecimento). A doxa é remetida a uma condição menor, crença popular, instável e fugaz, 
acessível a todos, por oposição à epistêmê – o verdadeiro conhecimento das “ideias” imutáveis 
subjacentes ao mundo visível, só ao alcance dos filósofos. A estes caberia então a condução da 
política, entendida por Platão como uma técnica (technê) só ao alcance de especialistas: “Doxa era o 
material da maioria inculta; epistêmê de uma minoria” (Peters, 1995, p. 4). Às decisões tomadas em 
assembleias políticas, era também aplicado o termo doxa, em referência ao consenso alcançado ou a 
pontos de vista partilhados. Os romanos preservaram esse sentido, traduzindo doxa por opinio e 
epistêmê por scientia: ainda hoje a opinião é associada a um juízo incerto ou não completamente 
provado. 

Para Aristóteles, a política era, antes, uma praxis (como a ética) e, como tal, histórica, prática e 
contingente, sendo através da phronêsis, a sabedoria prática que guia a conduta humana em 
condições de incerteza, que se pautaria a ação política. Como a compreensão e o domínio moral da 
situação concreta exigem que sejam tidas em conta todas as circunstâncias e que seja ponderado o 
fim que se persegue, para que a vontade seja direcionada, a dicotomia aristotélica não se reduz à 
antinomia entre o verdadeiro e o provável; a phronêsis é uma outra forma de saber e uma “virtude 
espiritual” (Gadamer, 1999, p. 64). É na conceção aristotélica da opinião como julgamento informado, 
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aplicável apenas à deliberação política e à tomada de decisão (Peters, 1995, p. 4) que encontramos a 
origem remota das teorias políticas deliberativas modernas. 

Um segundo significado é associado a “opinião” por John Locke, ao identificar três leis que 
regulam a conduta dos homens: a Lei Divina, a Lei Civil e a Lei da Opinião ou Reputação; a terceira é 
descrita como o mecanismo de juízo moral, sobre os vícios e as virtudes. Opera através do 
“consentimento tácito e secreto que se estabelece em diversas sociedades, tribos e clubes de 
homens em todo o mundo”, de acordo com os julgamentos, máximas ou modas locais: “Nada pode 
ser mais natural do que incentivar com estima e reputação” o que se aprova e obstaculizar o seu 
contrário (Locke, 2004, p. 218). A opinião designa, assim, também a reputação, o crédito, a 
consideração de que cada um goza perante os demais, sendo um mecanismo de controlo social que 
pode ser mais eficaz que o exercido por qualquer autoridade. Pois nenhum homem “pode viver em 
sociedade sob o desagrado constante e a opinião negativa dos seus familiares e daqueles com quem 
conversa” (Locke, 2004, p. 219). É também como sinónimo de tribunal dos costumes, das modas e da 
moral que Jean-Jacques Rousseau se refere à “opinião”, vinculando-a à ação legislativa: “Quem julga 
dos costumes, julga da honra, e quem julga sobre a honra vai buscar a sua opinião à lei” (Rousseau, 
1989, p. 127). 

Público e Privado 

Os dois significados de “opinião” – como um juízo falível e como um julgamento moral –, 
representam uma dicotomia entre o individual e o coletivo que se traduz em uma ambiguidade interna 
no conceito de Opinião Pública. Esta dissensão semântica resulta também da união a “público” para o 
qual Habermas encontra quatro significados (Donsbach & Traugott, 2008, p. 1): um significado 
jurídico (acesso público); outro político (interesse público); um terceiro representacional (evento 
público) e um último comunicativo (tornar algo público).  

Numa perspetiva etimológica, “público” vem do latim “publicus” (do povo) – assim como 
publicidade, publicitação e publicação – que, por seu turno, resulta da combinação de “pubes” com 
“poplicus”; na sua origem encontra-se uma diferença de género, assente numa estrita divisão entre 
esferas da vida: “pubes” refere-se originalmente “apenas à população masculina, em idade de usar 
armas e de deliberar” (Beaud, 1993, p. 11). Os Romanos herdaram essa aceção dos Gregos, para os 
quais o público denotava dois fenómenos relacionados, mas não idênticos: é público o que pode ser 
visto por todos e assim constituir a realidade; ao ser público constitui o próprio mundo enquanto 
espaço construído pelos homens – os artefactos produzidos por mãos humanas, os negócios 
realizados entre os que habitam esse mundo comum (Arendt, 2001, pp. 64-77). O “público” define-se 
pela distinção em relação ao “privado”, representando duas esferas diferentes da vida; as fronteiras 
entre ambas não são imutáveis nem incontestáveis, mas dividem os assuntos privados e particulares 
(idion) e os assuntos públicos e comuns (koinon). 

No entendimento helénico, o “público” assume o sinónimo de “político” e divide sociabilidades 
decorrentes da organização político-económica da comunidade: oikos é o espaço privado, da vida 
doméstica e da subsistência económica, do qual só o senhor da casa, que domina mulheres, crianças 
e escravos, emerge à visibilidade da polis, espaço reservado aos cidadãos e no qual são tratados os 
assuntos da vida pública. “O ser político, o viver numa polis, significava que tudo era decidido 
mediante palavras e persuasão, e não através da força ou violência” (Arendt, 2001, p. 41). A 
dominação é um atributo de uma forma de vida pré-política, praticada na obscuridade da esfera 
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privada, e a vida pública um espaço de luz e de visibilidade, marcadamente agonístico, onde os 
“iguais entre iguais” buscam sobressair num espaço de aparência. É em relação à esfera pública, 
espaço de luz e de liberdade, que o “privado” (privatus) assume o significado de “privação”: Viver uma 
vida inteiramente privada significava ser desprovido da realidade que advém de ser visto e de ser 
ouvido por outros; ser destituído de se ligar aos outros através de um mundo comum de coisas e ser 
privado da possibilidade de realizar algo que perdure para além da sua vida (Arendt, 2001, pp. 73-74). 

Na Idade Média, as categorias do “público” e do “privado” são ainda as codificadas pelo Direito 
Romano, embora a diferença entre ambas se vá esbatendo. O conceito de público passa a ter um 
carácter mais restrito – público é apenas o que recai sob o domínio do senhor feudal – e pública é 
apenas a sua pessoa. Aparecer em público assume uma característica de estatuto – a representação 
do domínio senhorial, na qual assenta o seu poder de administrar justiça – e, nessa medida, público e 
privado de certo modo se confundem (Habermas, 2002, pp. 46-47). As aceções modernas de 
“público” e “privado” emergem com a consolidação das monarquias absolutas. No século XV, a 
palavra “privado” alude a quem está excluído do aparelho de Estado, designando quem não possui 
um cargo público ou posição oficial, quem não faz parte do poder público (Habermas, 2002, p. 50). 
Público é o Rei, o que está sob o seu domínio e quem o serve, sejam pessoas (funcionários públicos), 
as questões sobre as quais debruça a sua atenção (assuntos públicos) ou as propriedades que 
albergam os serviços administrativos do Estado (edifícios públicos). É a união de “opinião” e “público”, 
no século XVIII, que desempenha um papel fundamental no derrube do Antigo Regime, pondo um fim 
ao absolutismo e legitimando a expansão do parlamentarismo: doravante o “público” será a nova 
autoridade à qual o poder terá de prestar contas. 

O Público como Categoria Social 

A emergência do público como nova categoria social é fruto de um lento processo, iniciado nos 
finais do feudalismo, com profundas alterações em dois importantes domínios: o político – a 
unificação territorial sob o domínio dos monarcas absolutos e a consequente edificação dos aparelhos 
administrativos do Estado –, e o económico – o desenvolvimento do capitalismo, a criação de cidades 
junto às principais rotas comerciais e a expansão de novos meios de comunicação, como os correios 
e, mais tarde, a imprensa, que asseguram a informação necessária aos mercados. A partir do século 
XV, a prensa de Gutenberg, o movimento da Reforma e o paulatino aumento da literacia (Speier, 
1950) suscitam mudanças profundas também na esfera cultural, com consequências decisivas no que 
respeita ao surgimento de um público de leitores que se reúnem – em cafés, salões, sociedades 
literárias e comensais das novas cidades de França, da Inglaterra e da Alemanha – para se 
informarem sobre os principais acontecimentos e ideias: dos costumes às artes, da religião à ciência, 
dos negócios à política, tudo está sujeito ao seu julgamento crítico. A publicidade literária é a 
antecâmara da publicidade política que constituirá o espaço público iluminista do século XVIII. 

As regras de sociabilidade desses espaços assentam na ideia de paridade entre os “meramente 
homens”; para que o melhor argumento possa vencer nas discussões sobre os assuntos de interesse 
geral, quer a hierarquia social, quer a posição económica são ignoradas. Os debates são públicos, 
quer por serem, em princípio, abertos a “todos” (homens e proprietários), quer porque buscam 
alcançar uma vontade comum (consenso) sobre assuntos de interesse comum. O “público 
esclarecido”, do qual a Opinião Pública nascente será a voz, suporta-se na sua posição de domínio 
na esfera privada: “Les hommes, private gentlemen, die Privatleute, as pessoas privadas constituem 
o público” (Habermas, 2002, p. 74). Quer a natureza crítico-racional do debate no espaço público 
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burguês, a “esfera em que as pessoas privadas se reúnem na qualidade de público” (Habermas, 
2002, p. 65), quer a publicidade política, possuem em conjunto um potencial normativo e 
emancipatório que sustentará a autoridade que a Opinião Pública virá a assumir.  

A “Opinião Pública” 

Desde o século XVII que, em Inglaterra, se usam as expressões “the sense of the people”, “the 
common voice”, “the general cry of the people” e, finalmente, “the public spirit”. Habermas identifica 
nesta sucessão semântica a evolução de “opinion” no sentido antigo para a “public opinion” que será 
registada pelo Oxford Dictionary, pela primeira vez, em 1781. A conceção unitária da Opinião Pública 
é definitivamente fixada em França, pelos fisiocratas, nas vésperas da Revolução; tal como em 
Inglaterra, as referências à “opinion publique” antecedem a sua conceptualização como a nova 
autoridade que legitimará a ascensão da burguesia ao poder. 

À medida que se agravam os conflitos nos anos finais do Antigo Regime, várias aceções do 
conceito estiveram em confronto. A contestação política tornou-se uma característica mais marcante 
da vida pública francesa; primeiro, irrompendo em querelas religiosas e, depois, alargando-se de tal 
modo que abala os alicerces da monarquia. É neste contexto que a Opinião Pública será concebida 
pelos fisiocratas a partir de distinções, quer em relação à conceção voluntarista republicana expressa 
por Jean-Jacques Rousseau, quer demarcando-se das paixões que criam alimentar a instabilidade da 
vida pública inglesa.  

A conceção republicana da opinião como expressão da “vontade geral” (volonté général) - que 
“não olha a outra coisa que não seja o bem comum” – tem uma dupla função: legislativa e de controlo 
social. “Do mesmo modo que a declaração da vontade geral se faz pela lei, a declaração do juízo 
público faz-se pela censura” (Rousseau, 1989, p. 126). Se a vontade geral (volonté général) é o 
fundamento legislativo, “a opinião pública é a espécie de lei de que o censor é o ministro” (Rousseau, 
1989, p. 126). A opinião pública é a autoridade máxima, o tribunal de apelo, necessário porque como 
o legislador não pode usar a força sem o raciocínio, “tem de recorrer a uma autoridade de outra 
ordem, que possa arrastar sem violência e persuadir sem convencer” (Rousseau, 1989, p. 48). 

A dimensão crítico-racional da Opinião Pública seria fixada pelos fisiocratas – “que a viam como a 
única contra força imaginável” (Ozouf, 1988, p. S11) – quando, ao imputarem-na ao “public éclaire” 
[público esclarecido], dotam a “opinion publique” “do estreito significado de uma opinião que, por meio 
da discussão crítica e da publicidade, acaba por destilar a opinião verdadeira” (Habermas, 2002, p. 
129). A doutrina fisiocrática do “uso público da razão” tinha como pressuposto que “o público tinha de 
ser instruído nessas verdades antes de o seu julgamento poder constituir apropriadamente uma 
opinião pública esclarecida” (Baker, 1992, p. 195). Só nessas condições, o seu julgamento poderia 
limitar o abuso do poder e responder às medidas de administração racional através das quais o seu 
exercício seria transformado no domínio da razão. Enquanto “voz do público”, a Opinião Pública 
assume-se como um novo sistema de autoridade que tem no indivíduo a sua pedra angular; expressa 
o potencial emancipatório de uma humanidade que recusa imposições coercitivas para regular a vida 
comum. Na perspetiva fisiocrata, o compromisso – entre o individual e o coletivo – foi a solução 
encontrada para conciliar uma opinião pública que não poderia existir sem a opinião individual, mas 
que a restringe a reconhecê-la como força superior (Ozouf, 1988, p. S14).   

O “public éclaire” ou o público burguês, assente na identidade fictícia de pessoas privadas 
reunidas em público, na sua dupla condição de homem e de proprietário, não pode, portanto, 
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equiparar-se “ao público, mas em todo o caso, reclama ser reconhecido como seu porta-voz, quiçá 
mesmo como seu educador, quer atuar em seu nome, representá-lo” (Habermas, 2002, p. 75); 
imagina a possibilidade de um consenso alcançável, em princípio, dado que os interesses das 
diversas fações burguesas são, em última instância, comuns. Em simultâneo, o público burguês 
compete com outros públicos – nomeadamente mulheres, trabalhadores assalariados, camponeses, 
artesãos e nacionalistas – “bloqueando e conscientemente reprimindo possibilidades de uma maior 
participação política e de fontes alternativas de impulso emancipatório” (Eley, 1992, p. 306). A 
exclusão das classes não-proprietárias, como os trabalhadores assalariados e os camponeses, 
ajudou a burguesia a institucionalizar-se eficazmente “no sistema político do Estado legal burguês” 
(Splichal, 2002, p. 65); enquanto a exclusão das mulheres teve um significado estrutural: “A política 
moderna foi também constituída como uma relação de género” (Eley, 1992, p. 310), que se 
consumou, nomeadamente, através do discurso filosófico iluminista sobre a universalidade da razão, 
a lei e a natureza, ao qual subjaz um sistema ideologicamente construído de diferenças entre 
géneros. “A ideologia republicana manteve que o sexo feminino corporizava aquelas paixões 
humanas irrefreadas que inevitavelmente subvertiam o autocontrolo e a racionalidade requeridas aos 
cidadãos” (Ryan, 1992, p. 266). As mulheres foram remetidas à esfera privada e não-política da casa 
e da economia doméstica, e ao apoio aos seus maridos, numa configuração das esferas privada e 
pública que foi assumida também por artesãos, camponeses e operários (Eley, 1992, p. 314): “Como 
um símbolo ou como uma deusa, como a consorte da elite em dias comemorativos ou como a pária 
sexual em casas públicas, as mulheres suportaram a marca ou de ornamento ou de pária na vida 
pública” (Ryan, 1992, p. 266). Não só, portanto, “o interesse de classe é a base da Opinião Pública” 
(Habermas, 2002, p. 122), sustentando a dominação da burguesia sobre a aristocracia e mantendo 
em posição de subordinação as classes populares; serve também outras formas de dominação, 
sejam estas de género, de cor de pele ou de orientação sexual. O reconhecimento de que, desde o 
início, a esfera pública burguesa foi sempre constituída pelo conflito (Eley, 1992, p. 306) leva-nos à 
irónica constatação que o discurso acerca da acessibilidade, da racionalidade e da suspensão dos 
estatutos hierárquicos é implantado como uma estratégia de distinção (Fraser, 1992, p. 115).  

A Opinião Pública nasce, na sua aceção moderna, como um meio entre o despotismo e a 
liberdade absoluta, representando a sociabilidade política de uma nação em convulsão, a França pré-
revolucionária, que não é nem escravizada, nem verdadeiramente livre. Representa “a aceitação de 
uma política aberta e pública. Mas, ao mesmo tempo, sugere uma política sem paixões, uma política 
sem fações, uma política sem conflitos, uma política sem medo. Quase se pode dizer que representa 
uma política sem política” (Baker, 1987, p. 256). 

A Publicidade  

A Opinião Pública unitária e racionalista comporta uma específica dimensão ético-moral, 
expressando ideais iluministas nucleares da filosofia política kantiana: “Encarna o espírito da razão 
(atributo supremo da condição humana), integra os princípios republicano, anti absolutista e pacifista, 
e assume-se como a expressão da vontade coletiva” (Esteves, 1998, p. 199). Princípio central da 
teoria de Kant é o da publicidade, entendido como um “conceito transcendental no direito público”, 
baseado na dignidade fundamental dos cidadãos e na soberania moral: “São injustas todas as ações 
que se referem ao direito de outros homens, cujas máximas não se harmonizem com a publicidade” 
(Kant, 1995a, p. 164). A publicidade é um princípio moral e jurídico, através do qual se assegura quer 
a liberdade individual de raciocínio (pensamento) quer a ordem legal na esfera pública. 
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Como método de esclarecimento do público, a publicidade assegura duas liberdades 
fundamentais: a de pensamento e a de expressão. Ao definir o Iluminismo como a “saída do homem 
da sua menoridade” e esta como “a incapacidade de se servir do entendimento sem a orientação de 
outrem” (Kant, 1995b, p. 11); Kant defende que, desde que lhe seja dada liberdade para “fazer um 
uso público da razão”, “é quase inevitável” que o público a si mesmo se esclareça (Kant, 1995b, pp. 
12-13). A posição deste público é ambígua: “Por um lado, menor de idade e necessitado ainda de 
Ilustração; por outro, em mudança, constitui-se um público a quem é exigida uma maioria de idade da 
qual só os ilustrados são capazes” (Habermas, 2002, pp. 138-139).  

O vínculo entre a moral e a política é estabelecido através do princípio da publicidade, observadas 
as condições de liberdade, de igualdade e de independência. As leis são justas e legítimas se forem 
formuladas de tal modo que possam emanar da vontade coletiva de um povo inteiro e se os 
indivíduos forem pela razão, e só pela razão, coagidos a cumpri-las: “O que um povo não pode decidir 
a seu respeito também o não pode decidir o legislador em relação ao povo” (Kant, 1995c, p. 91).  

A imposição coercitiva (do governo para os governados) pode ser assim transformada em relação 
de coação recíproca (governo e governados influenciam-se mutuamente). A publicidade não se limita 
a expressar a vontade comum, tem também de a orientar; a dimensão de ilustração do princípio da 
publicidade encerra o intento de guiar o público. Ao unificar as dimensões legislativa e de ilustração, o 
princípio da publicidade kantiano corporiza os “projetos ontológico e ideológico” (Esteves, 1998, p. 
206) da Opinião Pública burguesa que permitiu “a mudança de um modo repressivo de dominação 
para um hegemónico; que substituiu o governo baseado na aquiescência a uma força superior, por 
um baseado, sobretudo, no consenso e em algumas medidas repressivas” (Fraser, 1992, p. 117).  

O princípio da publicidade assumirá, no pensamento de Jeremy Bentham, uma outra função – a de 
vigilância do poder – atuando como um mecanismo de controlo social da minoria (governantes) pela 
maioria (público), através da atividade publicista de uma imprensa livre. Para Jeremy Bentham, o 
princípio da publicidade é a base da soberania popular, expressa através do supremo “tribunal da 
opinião pública”, constituído pelo “público esclarecido”. Para que o seu poder seja reforçado são 
necessárias duas condições: a liberdade de imprensa e a publicidade de todos os atos que 
interessam à nação; dos tribunais, das contas públicas e dos debates sobre os assuntos do Estado. 
“Pela publicidade dos assuntos, esse tribunal está em condições de recolher as provas e de julgar – 
pela liberdade de imprensa, de pronunciar e executar o seu julgamento” (Bentham, 1843a, p. 1019). 
Na perspetiva “panótica” de Benhtam, a publicidade garante o controlo do poder parlamentar. “Nestes 
casos, a força da sanção moral – a força da opinião pública – avança e suplementa até um certo grau 
(embora incompleto) o lugar daquela força que, pela incapacidade dos seus comandantes, se tornou 
imprestável” (Bentham, 1843b, p. 534). A publicidade visa, sobretudo, a vigilância e o controlo social 
de um poder que tem de assegurar a “felicidade” comum, de acordo com o princípio utilitarista.  

A “Tirania da Maioria” 

O pensamento de Jeremy Bentham sobre a Opinião Pública representa um momento de transição 
na sua conceptualização, quer pela função de vigilância que lhe confere, quer, sobretudo, pela sua 
irredutibilidade na defesa do poder da maioria em julgar uma minoria (governantes). Contra esta 
perspetiva se posicionam os pensadores liberais da geração seguinte, ao denunciarem a “tirania da 
maioria”. A Opinião Pública já não é entendida como fonte de influência sobre o poder; antes, é, em 
si, também poder, consequentemente tem de ser limitada para que não domine sobre os demais. “É 
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necessário que as instituições da sociedade tomem medidas para manterem, de uma forma ou outra, 
como um corretivo a pontos de vista parciais e um abrigo para a liberdade de pensamento e a 
individualidade de carácter, uma permanente e perpétua Oposição à vontade da maioria” (Mill, 1838, 
p. 187). 

Alexis de Tocqueville vê na “omnipotência da maioria” o crescente poder da Opinião Pública nos 
Estados Unidos, no qual vê duas tendências: “Uma leva a mente de cada homem a pensamentos 
não-experimentados, a outra inclina-se a proibi-lo de sequer pensar” (Tocqueville, 1997, p. 11). A 
coação social da maioria tanto dispensa os indivíduos de pensarem por si próprios, ao disponibilizar-
lhes um conjunto de opiniões “feitas”, como os torna mais vulneráveis e incapazes de aderirem “a 
uma opinião que seja rejeitada pela multidão” (Tocqueville, 1997, p. 68). O diagnóstico de divórcio 
entre a crítica e a opinião (Esteves, 1998, p. 223) de Alexis de Tocqueville é retomado por John Stuart 
Mill, para quem a limitação intelectual da maioria é uma das origens de uma opinião pública 
“peculiarmente calculada para tornar intolerante qualquer demonstração marcada de individualidade” 
(Mill, 2003). A Opinião Pública que se erigira em autoridade capaz de controlar o poder cede perante 
uma Opinião Pública que há que controlar; o sistema representativo surge como a melhor forma de 
proteger as minorias: “A democracia representativa exclui «o povo» da influência direta no poder 
nacional. Ao mesmo tempo, assegura que os cidadãos deem o seu consentimento, lealdade e 
obediência” (Splichal, 1999, p. 135). O “governo de opinião” substitui, afinal, uma forma de dominação 
por outra – a coerção pela persuasão: “Afinal de contas, um mínimo de consentimento da parte dos 
governados, pelo menos das camadas socialmente importantes, é a condição prévia da durabilidade 
de toda a dominação, inclusive da mais bem organizada” (Weber, 1997, p. 55). 

O “Problema do Público” 

A “tirania da maioria” é um dos cinco problemas relacionados com o público moderno que marcam 
a história e a investigação sobre a Opinião Pública: a sua potencial superficialidade (falta de 
competência e falta de recursos) e a sua potencial suscetibilidade (a tirania da maioria, a propaganda 
ou a persuasão da massa) e a sua dominação subtil pelas elites minoritárias (Price, 1992, pp. 16-17).  

É Gabriel Tarde quem faz o primeiro estudo do público como categoria sociológica, considerando-
o como o grupo social do futuro, pela sua estabilidade e tolerância, pela “consciência que cada um 
possui de que uma ideia ou uma vontade é partilhada no mesmo momento por um grande número de 
outros homens” (Tarde, 1991, p. 12). Identifica no público uma original e moderna forma de 
sociabilidade; trata-se de uma “coletividade puramente espiritual, uma dispersão de indivíduos 
fisicamente separados e cuja coesão é apenas mental" (Tarde, 1991, p. 11). Os membros do público 
unem-se em torno de interesses e de vontades partilhadas que cada indivíduo identifica na “carta 
pública diária” que é o jornal. A partir daí, a expressão das opiniões individuais origina, através da 
conversação pública, uma opinião comum – um acordo parcial – em torno de alguns temas 
importantes. "A opinião está para o público, nos nossos dias, tal como a alma está para o corpo" 
(Tarde, 1991, p. 58). 

A transformação do público em massa decorre do alargamento do espaço público aos “contra 
públicos subalternos”, processo que acompanha as mudanças económicas, tecnológicas, sociais e 
políticas dos finais do século XIX e início do século XX. As profundas crises que marcam a transição 
da era mercantil para o capitalismo industrial demonstram os limites do modelo liberal e agudizam as 
desigualdades sociais; para além dos conflitos entre as classes proprietárias e as não-proprietárias, a 
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própria burguesia é atravessada por relações verticais: “As intervenções públicas do final do século 
XIX são uma tradução política dos conflitos de interesse que já não podem ser dirimidos na esfera 
privada” (Habermas, 2002, p. 173). O protecionismo estatal estende-se a novas funções que eram, 
até então, atributo da esfera privada e que darão origem ao chamado Estado Social (Welfare State); 
as relações sociais sofrem uma profunda reorganização, fruto das deslocações em massa que 
acompanham a industrialização; assiste-se à consolidação dos grandes partidos e associações que 
representam interesses particulares junto do Estado e à instauração de regimes democráticos. As 
novas leis, medidas e serviços prestados pelo Estado são um instrumento de pacificação social; os 
conflitos económicos que, graças à paulatina institucionalização do sufrágio universal, podem ser 
convertidos em conflitos políticos são neutralizados pela intervenção estatal que desenvolve sistemas 
de segurança social, de educação e de saúde, e aprova legislação de trabalho, de arrendamento e de 
consumo. A interpenetração entre a sociedade civil e o Estado desconjunta a articulação distintiva 
entre os domínios privado e público e as tarefas de proteção familiar, até então atributo da esfera 
privada, passam a ser da responsabilidade estatal; o público passa a ser sinónimo de Estado. A 
imprensa de opinião, substrato da publicidade política, cede à imprensa de massa (comercial) – para 
não desagradar aos anunciantes, despolitiza-se; para se tornar acessível à generalidade dos leitores, 
transforma-se em fornecedora de factos avulso. A publicidade, por seu turno, converte-se “numa porta 
de entrada para as incursões furtivas de forças sociais que, a reboque da publicidade consumidora de 
cultura, própria dos media de massa, penetram no espaço de intimidade da família nuclear” 
(Habermas, 2002, p. 191). A publicidade crítica desagrega-se em publicidade manipuladora, revela a 
sua ambivalência: serve tanto para a manipulação do público como para a legitimação perante ele” 
(Habermas, 2002, p. 205). A maior democratização da Opinião Pública é acompanhada por um 
declínio da sua força política; em simultâneo, a sua autoridade é consagrada constitucionalmente. O 
paradoxo de um público soberano, mas (quase) sem poder é o “problema do público” que está no 
centro do debate nas primeiras décadas do século XX.  

O Público “Fantasma”  

O conceito de soberania popular é contestado por Walter Lippmann, pouco após o final da 
Primeira Grande Guerra, época caracterizada pela preocupação (e estudo) da manipulação 
propagandística da massa; chama-lhe “fabrico do consentimento”: “É uma velha arte que se supunha 
ter morrido com a democracia. Mas não morreu” (Lippmann, 1997, p. 158). 

As suas críticas são direcionadas ao conceito de Opinião Pública, considerando-o uma ficção em 
sociedades com um considerável grau de especialização funcional e que, portanto, apresentam 
complexos problemas de governação, inalcançáveis pelo indivíduo comum. “O mundo com o qual 
temos de lidar politicamente está fora de alcance, fora da vista, fora da mente” (Lippmann, 1997, p. 
18). São, assim, as “imagens mentais” veiculadas pela imprensa, que subjazem à ação individual. 
“Assumimos que o que cada homem faz é baseado não num conhecimento direto e certo, mas em 
imagens feitas por si próprio ou que lhe são dadas” (Lippmann, 1997, p. 16). O público não só não é 
omnicompetente para decidir sobre os assuntos públicos como é vulnerável à manipulação pelo 
governo, através dos media. O público nem é entendido como um grupo social específico, nem como 
um ator político de pleno direito; é classificado como um “fantasma” e reduzido a mero espectador do 
sistema político: “O que o público faz não é expressar as suas opiniões, mas alinhar-se a favor ou 
contra uma proposta. Devemos abandonar a noção de que o governo democrático pode ser uma 
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expressão direta da opinião do povo. Devemos abandonar a noção de que o povo governa” 
(Lippmann, 2007, p. 51). 

A polémica com John Dewey marca a história da Opinião Pública: “Todo o governo de 
especialistas em que as massas não tenham oportunidade de o informar acerca das suas 
necessidades não pode ser outra coisa senão uma oligarquia gerada em interesse de uma minoria” 
(Dewey, 2004, p. 168). O “problema do público” não é, então, que este seja necessariamente 
incompetente ou “fantasma”, mas antes que “[há] demasiado público, ou seja, um público difuso e 
disseminado, e demasiado intricado na sua composição. Se há públicos excessivos, é porque o 
número de ações conjuntas que têm consequências indiretas, graves e duradouras é 
desproporcionado (…) e resta pouco para que se possa unir estes diferentes públicos num todo 
integrado” (Dewey, 2004, p. 131). 

A questão é descobrir os meios pelos quais um público fragmentado, disperso, móvel e múltiplo 
possa reconhecer-se a si mesmo ao ponto de definir e de expressar os seus interesses. No centro 
desta perspetiva está, não tanto a eficácia das decisões, mas, sobretudo, a dimensão comunicacional 
e epistémica do processo de participação democrática. A publicidade é crucial para que os indivíduos 
possam envolver-se em conversações públicas e alcançar uma opinião comum; os processos através 
dos quais os públicos fazem ouvir a sua voz encerram uma componente educativa que só existe nas 
democracias: “Nenhum homem, nem mente alguma jamais se emanciparão só pelo facto de serem 
deixados sós” (Dewey, 2004, p. 148). 

A dimensão comunicacional da Opinião Pública será retomada por Wright Mills que caracterizará o 
público em função do seu grau de envolvimento na comunicação pública. No público, praticamente o 
mesmo número de pessoas expressa e recebe opiniões; a comunicação pública é organizada de tal 
modo que há a possibilidade imediata e efetiva de responder a qualquer opinião expressa. O modelo 
de comunicação predominante entre os públicos é a discussão e os media apenas a ampliam e 
animam, funcionando como elo de ligação: “A discussão é o fio e ao mesmo tempo a lançadeira que 
liga os círculos de debate” (Mills, 1981, pp. 351-352): a verdade e a justiça surgirão da sociedade 
como o resultado da livre discussão. 

Do Público à Massa 

A crescente centralização político-económica, o distanciamento entre indivíduos e poderosas 
instituições sociais e o seu afastamento da vida pública; o desenvolvimento de novos media, como a 
rádio e, posteriormente, a televisão, impulsionam a anomia e a passividade dos públicos que cedem 
lugar à massa.  

Esta nem se reduz a um grande número de grupos com baixo estatuto social, nem deve ser 
confundida com a multidão porque não constitui um todo compacto, nem age movida pela excitação 
coletiva. É o modelo comunicativo que caracteriza a sociabilidade da massa – a comunicação 
mediática predomina e os indivíduos tornam-se “simples mercados” (Mills, 1981, p. 357) à mercê dos 
publicistas. Na massa, são muito menos os que expressam opiniões do que os que as recebem, 
sendo esta composta por uma coleção abstrata de indivíduos que recebem impressões através dos 
media; as comunicações predominantes são tão organizadas que é difícil ou impossível ao indivíduo 
responder de imediato ou com eficiência (Mills, 1981, p. 356). A influência política da massa é 
reduzida, e a parca influência que ainda possa ter é orientada, manipulada – às vezes, transforma-se 
em multidão; quando esta dispersa volta a ser uma massa atomizada e submissa. “A principal 
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característica do homem da massa não é a brutalidade nem a rudeza, mas o seu isolamento e a falta 
de relações sociais normais” (Arendt, 1998, p. 367). A Opinião Pública perde força e a “elite do poder” 
assegura o seu domínio escoltada na aparência do (manipulado) consentimento popular: “A ideia da 
comunidade de públicos não é uma descrição da realidade, mas de um ideal, que serve para legitimar 
uma farsa – considerando-a realidade” (Mills, 1981, p. 352). 

A Opinião Pública Sondada 

A emergência dos institutos de sondagem nas primeiras décadas do século XX, a preocupação 
com a propaganda que caracterizou o período entre as duas guerras mundiais e a crescente 
orientação sociopsicológica dos estudos direcionou as pesquisas para um paradigma empirista que 
abandonou conceitos normativos fundamentais do pensamento filosófico-político sobre a Opinião 
Pública. A inovação mais significativa foi a aplicação de novos instrumentos à pesquisa de mercado, 
centrando-se nas necessidades e nas motivações de consumo dos membros da massa; em 
simultâneo, as sondagens centraram-se, desde o seu início, também nas suas atitudes políticas. “A 
queda do público provocou uma transformação na opinião pública da genuína opinião do público para 
uma ficção – uma máscara sob a qual a publicidade manipulativa das opiniões privilegiadas podia ser 
escondida” (Splichal, 1999, p. 234).  

A nova orientação foi lançada por Floyd Allport, no primeiro número da “Public Opinion Quarterly”, 
ao denunciar as “oito falácias” da “literatura” e do “uso popular” do termo que obstaculizam a 
investigação científica do conceito e ao lançar um novo programa de pesquisa. Todas as falácias 
enunciadas por Allport se relacionam com o público, definindo-o em termos circulares – “o público, em 
outras palavras, seria definido como o número de pessoas que possuem uma certa opinião, e as 
pessoas que possuem essa opinião seriam identificados como aqueles que pertencem a esse 
público” (Allport, 1937, p. 9). O “público” é descartado como supérfluo, ambíguo e ininteligível para 
efeitos de investigação; o que deve ser investigado são opiniões individuais. O ambicioso plano de 
trabalhos que esboça direciona as pesquisas para instâncias comportamentais que envolvam 
verbalização, opiniões, atos, atitudes, estímulos, aprovação, desaprovação, situação ou objeto, 
comportamentos e conflitos; a linguagem expressa a matriz behaviorista subjacente a esta linha de 
estudos que se propõe estudar de modo “científico” a Opinião Pública, eliminando, desde logo, o 
“público” da equação. Essa opção será predominante nas pesquisas empíricas, que destacam a 
natureza “individual” da opinião: “A opinião pública refere-se sempre à coleção de opiniões 
individuais, não a uma entidade mística que flutua na atmosfera acima das nossas cabeças” (Childs, 
1939, p. 330). Restringindo o processo de formação de opinião a um agregado de “opiniões 
individuais”, torna-se possível estudar as atitudes dos indivíduos perante o universo de escolhas que 
lhe é oferecido pelo mercado da sociedade de massa – de candidatos políticos a sabonetes, de filmes 
a vestuário – e antecipar padrões comportamentais. O interesse das instâncias de poder, políticas ou 
económicas, nesses dados é rapidamente despertado, ao fornecer-lhes a informação para a 
manipulação da massa visando obter o seu consentimento às suas decisões e aos seus objetivos. “A 
Opinião Pública tornou-se um objeto da investigação empírica depois de se tornar um objeto de 
domínio (manipulação)” (Splichal, 1999, p. 234). 

Desde a sua emergência, as sondagens foram alvo de críticas no que respeita à sua adequação 
ao estudo da Opinião Pública; as primeiras incidiam sobre problemas de natureza metodológica, 
entretanto largamente ultrapassadas. Seguiram-se, de imediato, as de natureza conceptual, acerca 
do seu objeto – a opinião do público ou a opinião pública – e as questões estruturais, quanto ao seu 



Número 9 de 2014 – Comunicação e Ciências Empresariais 
Opinião Pública: história, crítica e desafios na era transnacional 
www.exedrajournal.com	  

	  
	  

97	  
	  
	  

impacto no sistema político. A crítica de Herbert Blumer é frequentemente citada por partidários e 
opositores das sondagens de opinião; permanece, ainda hoje, como um marco incontornável na 
história da Opinião Pública. A questão nuclear levantada prende-se com saber se a “alegada forma 
de investigação científica” que são “as sondagens à opinião pública realmente lidam com a opinião 
pública” (Blumer, 1948, p. 542); em causa está a redução do processo de formação da opinião a um 
mero “agregado de opiniões individuais”. As objeções que elenca partem de uma conceção 
organicista da Opinião Pública: esta é formada através da interação de grupos, um processo no qual 
as opiniões conflituais colidem. Como as relações entre os indivíduos dentro dos grupos, e dos 
grupos entre si, são assimétricas e até hierárquicas em termos de prestígio, de posição e de 
influência, nem todos contribuem do mesmo modo para a formação da opinião (Blumer, 1948, pp. 
544-545). Ao equipararem todas as opiniões, as sondagens não refletem a composição funcional e a 
organização da sociedade. “Em resumo, não sabemos nada sobre o indivíduo na amostra com 
referência à sua significância ou à da sua opinião para a opinião pública em formação ou expressa” 
(Blumer, 1948, p. 546). Inadequadas para o estudo da opinião pública, as sondagens são, contudo, 
apropriadas para medir situações em que os indivíduos agem isoladamente, como ir ao cinema ou 
comprar pasta de dentes; isto é, aos consumidores que agem de acordo com as alternativas que lhe 
são apresentadas pela sociedade de massa. “De facto, é a existência dessas ações de massa dos 
indivíduos que explica, em meu entender, o uso bem-sucedido na investigação sobre os 
consumidores de amostragens tal como as que são aplicadas nas sondagens à opinião pública” 
(Blumer, 1948, p. 549). 

A crítica de Herbert Blumer desencadeia a polémica entre as conceções normativas e as 
pesquisas empíricas behavioristas da Opinião Pública, exemplificando como o seu estudo tem sido 
orientado em função de interesses políticos determinados. No século XVIII, esta emerge como o 
“tribunal de apelo” que legitima a contestação da burguesia ao poder absolutista; no século XIX, 
contribui para o estabelecimento do sistema representativo; já no século XX, a sua cientifização é 
indissociável dos imperativos político-económicos da democracia de massa e da crescente 
despolitização de um espaço público mediatizado. Pierre Bourdieu retoma aspetos levantados por 
Herbert Blumer, nomeadamente no que respeita às relações hierárquicas de poder que caracterizam 
o processo de formação de opinião. “Nas situações reais, as opiniões são forças e as relações de 
opiniões são conflitos de força entre grupos” (Bourdieu, 2003, p. 242). A ideia de que “a opinião 
pública é o que as sondagens medem” merece uma provocativa resposta de Bourdieu – essa opinião 
pública “não existe”. Na sua análise “ao funcionamento e às funções” das sondagens de opinião, 
contesta os postulados que estas comportam: “que toda a gente pode ter uma opinião”, “que todas as 
opiniões valem o mesmo” e “que há um consenso sobre os problemas”, isto é, “que há um acordo 
sobre as questões que merecem ser postas” (Bourdieu, 2003, p. 233). 

Como as sondagens são impulsionadas, elaboradas e conduzidas em função dos interesses 
políticos de quem as encomenda, o que condiciona os resultados obtidos, são, consequentemente, 
um instrumento de ação política: “A sua função mais importante consiste talvez em impor a ilusão de 
que existe uma opinião pública como reunião puramente aditiva de opiniões individuais; em impor a 
ideia de que existe qualquer coisa que seria como a média das opiniões ou a opinião média” 
(Bourdieu, 2003, p. 235). As sondagens servem objetivos de dominação política ou, numa 
terminologia gramsciana, como instrumentos de hegemonia ideológica; a opinião expressa pelas 
sondagens “é um artefacto puro e simples cuja função é dissimular que o estado de opinião num 
momento dado do tempo é um sistema de forças, de tensões e que não há nada mais inadequado 
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para representar o estado da opinião que uma percentagem” (Bourdieu, 2003, p. 235). As sondagens 
permitem legitimar políticas específicas, através da falácia de uma opinião pública unânime, ao 
mesmo tempo que reforçam as relações de força que a fundam ou a tornam possível. Verifica-se, em 
última instância, uma “inversão da própria relação moral entre opinião e política: não é a opinião 
pública que dá forma à política, mas esta (sob a condução dos interesses organizados) que produz a 
primeira” (Esteves, 1998, p. 220). 

A Opinião Pública Sistémica 

A neutralização moral da Opinião Pública proposta pelo funcionalismo sistémico de Niklas 
Luhmann representa a radicalização da tendência de subordinação da opinião à política; bem como 
da dissolução do público enquanto última instância de legitimação do exercício do poder. A negação 
do conceito liberal de Opinião Pública é o ponto de partida para a sua reconceptualização como 
“mecanismo orientador do sistema político” (Luhmann, 2009, p. 175). Concebida como estrutura 
temática da comunicação pública, a Opinião Pública manifesta-se como o resultado da seleção dos 
temas (tematização) a que o público pode dar atenção – de entre um número potencialmente ilimitado 
veiculado pelos media –, orientando, em consequência, o sistema político para as questões que esse 
poderá ter de resolver. “O que sabemos sobre a sociedade, e ainda o que sabemos sobre o mundo, 
sabemo-lo através dos meios de comunicação para as massas” (Luhmann, 2007, p. 1). O trabalho de 
tematização realizado pelos media articula os assuntos dos diversos sistemas sociais, constrói a 
realidade da sociedade e estimula-a para a inovação. Quando a informação se torna acontecimento, 
desatualiza-se e transforma-se em não-informação; o sistema tem de procurar informação nova para 
continuar a operar; esta pressão aceleradora mantém a sociedade em vigília, desperta. Este modus 
operandi não se compadece com consensos, estes significam o bloqueio do funcionamento do 
sistema mediático; por isso, a opinião pública sistémica é concebida como instável e variável. A 
permanente desatualização da informação conduz a uma opacidade da realidade, resultante da 
profusão de opiniões. Perante determinado assunto “é tanto o que se comenta que, no final, sabe-se 
que não se sabe nada: não se sabem quais as causas, só se sabe, ao menos, que há distintas 
opiniões sobre o assunto” (Luhmann, 2007, p. 101). A opacidade que resulta da contínua produção de 
opiniões serve a eficácia do sistema político; a tematização direciona as atenções e dá uma 
aparência de transparência, a dissensão das opiniões traduz-se numa intransparência adequada à 
gestão estratégica do sistema político: “Os temas da opinião pública, as notícias e os comentários na 
imprensa e no audiovisual têm uma óbvia importância para a política e ao mesmo tempo escondem 
com a sua evidência o que é realmente importante” (Luhmann, 2006, p. 85).  

O ideal liberal de uma opinião pública que expresse uma vontade (alcançada em) comum é 
rejeitado em prol de um conceito adequado ao modo de operação específico do sistema político: 
“Aquilo que se designa por opinião pública parece residir no domínio desses temas da comunicação 
que, enquanto pressupostos, limitam a discricionariedade do que é politicamente possível” (Luhmann, 
2009, p. 167). A opinião pública permite ao sistema político observar os outros sistemas sociais e 
auto observar-se; a seleção temática reduz a complexidade e assegura-lhe uma maior eficácia dando-
lhe indicações quanto aos assuntos que possam vir a exigir capacidade de resposta: “Para a política, 
a opinião pública é um dos mais importantes sensores cuja observação substitui a observação direta 
do meio ambiente” (Luhmann, 2006, p. 85); não representa um mecanismo de articulação social 
(como a opinião pública liberal), servindo apenas a “clausura auto referencial do sistema político, o 
círculo fechado da política” (Luhmann, 2006, p. 87).  



Número 9 de 2014 – Comunicação e Ciências Empresariais 
Opinião Pública: história, crítica e desafios na era transnacional 
www.exedrajournal.com	  

	  
	  

99	  
	  
	  

A análise de Niklas Luhmann descreve uma importante dimensão da Opinião Pública na 
contemporaneidade em que a comunicação pública é dominada pelo media de massa e no que 
respeita à compreensão política de sociedades “dominadas pela dinâmica da massa, mergulhadas 
numa crise profunda do velho sistema de partidos e espectadoras da emergência de novas formas de 
conflito” (Esteves, 2006, p. 18). Pese embora o conceito sistémico captar a orientação predominante 
da Opinião Pública, que associaremos à sua dimensão de controlo social, esta é, desde os seus 
primórdios, caracterizada pela ambivalência, fáctica e conceptual, que não autoriza a sua redução a 
meros imperativos sistémicos.  

O Espaço ou Esfera Pública 

Os limites da validade da teoria dos sistemas, nomeadamente no que respeita à Opinião Pública, 
tornam-se visíveis perante a abordagem holística da sua proposta: a atividade comunicativa humana 
não pode, em toda a sua riqueza e diversidade, ser planeada e controlada de modo global. A 
natureza dual de uma sociedade que se articula entre os “sistemas” e o “mundo da vida” proposta por 
Jürgen Habermas oferece uma explicação mais cabal para a dinâmica comunicativa das sociedades 
complexas, nomeadamente no que respeita à formação da Opinião Pública. A tematização operada 
pelos media de massa corresponde, nesta perspetiva, a uma dimensão do seu funcionamento, 
operando um “fechamento” dos discursos públicos; em simultâneo, a ação publicística dos media cria 
novos espaços comunicativos que abrem possibilidades de integração de perspetivas alternativas. Os 
media libertam os processos comunicativos de restrições espácio-temporais, originando espaços 
públicos que “hierarquizam o horizonte de comunicações possíveis, ao mesmo tempo que removem 
as suas barreiras; o primeiro aspeto não pode separar-se do segundo e é aí que radica a 
ambivalência do seu potencial” (Habermas, 1992, p. 552). 

A atuação ambivalente dos media no espaço público tem vindo a ser acentuada pelo autor; 
também o próprio conceito tem sofrido importantes precisões ao longo das últimas cinco décadas. Na 
conceptualização do “espaço público burguês”, a imprensa de opinião do século XVIII é o substrato 
da publicidade crítica iluminista; enquanto os media de massa estão na origem da publicidade 
manipulativa do século XX e da “refeudalização do espaço público”. Desde então, o conceito de 
espaço público – inicialmente concebido como um domínio da vida social, que medeia entre, por um 
lado, o Estado e a sociedade e, por outro, entre as esferas pública e privada; que é aberto, em 
princípio, a todos os cidadãos; no qual estes atuam como um público ao deliberarem acerca de temas 
de interesse geral, resultando a Opinião Pública desse debate crítico-racional (Habermas, 2002) – 
tem vindo a ser conceptualizado de modo crescentemente abstrato, ao mesmo tempo que os media 
são encarados de forma menos determinística. 

Em formulações mais recentes, a Esfera Pública designa o espaço comunicativo que se constitui 
com os processos de interação discursiva pública de formação da Opinião Pública; é entendida como 
“uma rede para a comunicação de conteúdos, tomadas de posição e opiniões, na qual os fluxos 
comunicacionais são filtrados e sintetizados, condensando-se em opiniões públicas sobre temas 
específicos” (Habermas, 1997, p. 92). Em sociedades complexas, a Esfera Pública faz a mediação 
entre, por um lado, os sistemas funcionais, nomeadamente o sistema político, e, por outro, o mundo 
da vida. “Representa uma rede supercomplexa que se ramifica espacialmente num sem número de 
arenas (…) que se sobrepõem (…), as esferas públicas parciais, constituídas através da linguagem 
comum, são porosas, permitindo uma ligação entre elas” (Habermas, 1997, p. 107). 
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A Esfera Pública funciona como um sistema de alarme que, não só detecta os problemas sociais, 
mas deve, além disso “tematizá-los, problematizá-los e dramatizá-los de modo convincente e eficaz, a 
ponto de serem assumidos e elaborados pelo complexo parlamentar” (Habermas, 1997, p. 91). É o 
locus de lutas pela influência, travadas pelos diversos atores políticos e sociais, sobre os processos 
de formação da Opinião Pública, a qual resulta de uma controvérsia mais ou menos ampla, na qual 
propostas, informações e argumentos podem ser elaborados de modo mais ou menos racional. 
Igualdade, publicidade, crítica e debate são os princípios fundamentais que estruturam as relações 
entre governantes e governados, através do potencial de influência política da Opinião Pública. “A 
influência publicitária, apoiada em convicções públicas, só se transforma em poder político, ou seja, 
num potencial capaz de levar a decisões impositivas, quando se deposita nas convicções de 
membros autorizados do sistema político, passando a determinar o comportamento de eleitores, 
parlamentares, funcionários, etc.” (Habermas, 1997, p. 95). 

Os elementos da análise habermasiana mantêm-se constantes, sendo pensados, nas suas 
principais obras, a uma escala nacional: o público, a sociedade civil, o Estado-Nação, a economia 
nacional, os media e a linguagem (Fraser, 2007, pp. 9-11), embora, em ensaios mais recentes, o 
autor abra perspetivas a formulações de natureza transnacional. No dealbar do século XXI, quer a 
legitimidade quer a eficácia política da Opinião Pública são desafiadas pelo processo de globalização; 
a intensificação das relações económicas, sociais e políticas, suportadas em redes digitais de 
informação e de comunicação, leva a uma profunda mudança nas estruturas do espaço público. Em 
termos gerais, assiste-se à reconfiguração das competências do Estado-Nação, à consolidação de 
instâncias decisórias supranacionais, à desnacionalização da economia e a novas redes 
comunicacionais globais; emergindo um novo público transnacional afetado por questões comuns, 
mas sem partilhar a mesma língua, a mesma cultura, o mesmo território ou os mesmos direitos de 
cidadania política. Nesta “constelação pós-nacional” (Habermas, 2001), quer a legitimidade quer a 
eficácia política da Opinião Pública obrigam a repensar os elementos do espaço público a uma 
dimensão que necessariamente ultrapassa os limites das fronteiras nacionais. 

O “problema do público” que acompanhou este périplo pela história da Opinião Pública emerge de 
novo de modo paradoxal. Por um lado, verifica-se um forte assomo do público (Esteves, 2005; 
Dryzek, 2006) no dealbar do novo milénio; por outro, o público, enquanto sujeito produtor de opinião 
defronta-se com o crescente poder de instâncias supranacionais que decidem várias dimensões de 
uma vida coletiva já não confinada aos limites do demos. Indissociável de um poder soberano, o 
conceito de espaço púbico perde a sua força crítica e o seu alcance político (Fraser, 2007, p. 8) 
quando o público não coincide com a instância política decisora. Ora é difícil associar uma opinião 
pública legítima a arenas comunicativas nas quais os interlocutores não são membros de uma mesma 
comunidade política. Também não é fácil associar a noção de um poder comunicativo eficaz a 
espaços discursivos que não se correlacionam com Estados soberanos (Fraser, 2007, p. 8). 
Repensar quer a dimensão da legitimidade quer a da eficácia política da Opinião Pública numa 
perspetiva pós-Vestefaliana surge como uma tarefa crucial para manter a função crítica da 
publicidade em esferas públicas transnacionais. 

Para que seja considerada legítima, a Opinião Pública tem de respeitar os critérios de inclusão e 
de paridade, o que significa, no primeiro caso, que a deliberação deve ser aberta a todos os 
potenciais afetados e, no segundo, que todos os participantes devem ter iguais possibilidades de 
apresentar a sua posição. Em condições pós-nacionais, o universo alarga-se a todos os potenciais 
afetados por uma determinada decisão, independentemente da sua nacionalidade. O público 
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transnacional forma-se já não a partir de critérios de pertença a um determinado demos, mas, na 
linha da conceptualização de John Dewey, pelo conjunto de pessoas que se defronta com a 
necessidade de controlar os efeitos de transações que o afetem (Dewey, 2004, p. 131). Quando 
esses elementos partilhados ultrapassam as fronteiras dos Estados, as esferas públicas 
correspondentes devem ser transnacionais. “Em consequência, a opinião pública é legítima se, e 
apenas se, resultar de um processo comunicativo no qual todos os potencialmente afetados possam 
participar como pares, independentemente da cidadania política” (Fraser, 2007, p. 22). Se, na 
perspetiva crítica da esfera pública, a dimensão da legitimidade é passível de atualização à 
constelação pós-nacional, a correspondente dimensão de eficácia representa um desafio bastante 
mais complexo. No modelo nacional, a eficácia está relacionada com a capacidade da Opinião 
Pública ser mobilizada como uma força política capaz de influenciar o poder político e torná-lo 
responsável perante a sociedade civil: o seu destinatário é o Estado-Nação. Atualmente, torna-se 
necessário construir novos destinatários para a Opinião Pública. “O desafio é duplo: por um lado, criar 
novos poderes transnacionais; por outro, torná-los responsáveis perante novas esferas públicas 
transnacionais” (Fraser, 2007, p. 23). 

As múltiplas configurações que a Opinião Pública tem vindo a assumir ao longo da sua história, 
bem como os complexos desafios que se lhe apresentam na contemporaneidade não permitem 
aspirar nem a uma definição unânime, nem isenta de ambiguidades do conceito. A exploração das 
contradições conceptuais e das tensões paradigmáticas contribui para aclarar a instrumentalização da 
Opinião Pública, mas também o impulso de resistência que a sua dimensão emancipatória continua a 
comportar. 
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Resumo 

O cronista Pero López de Ayala ficou prisioneiro no castelo de Óbidos durante a batalha de 
Aljubarrota, decorrendo a sua prisão da sua participação na batalha ao lado da facção espanhola na 
crise de sucessão dinástica de 1383-1385.  Trata-se de uma figura preeminente da história literária 
ibérica e de uma testemunha ocular da batalha cuja descrição nos apresenta na sua Crónica de Don 
Juan I. Na sua passagem por Portugal e durante o período de cativeiro, escreveu o célebre Libro de la 
caça de las aves e parte da obra Rimado de Palacio.  

Assim, procuraremos mostrar como a partir dos factos históricos se podem criar roteiros turísticos 
ancorados num aspecto cultural específico e dirigidos a um nicho de mercado: turismo cultural e 
turismo criativo. 

Palavras-chave: López de Ayala, Literatura, História, Óbidos, Turismo cultural 

Abstract 

The chronicler Pero López de Ayala was a prisoner in the castle of Obidos during the Battle of 
Aljubarrota for having participated in the battle alongside the Spanish faction in the dynastic 
succession crisis of 1383-1385. He’s an important figure of the Iberian literary history and an 
eyewitness of the battle which he describes in his Chronicle of Don Juan I. In his visit to Portugal and 
during the period of captivity, wrote the famous Libro de la caça de las aves and part of the work 
Rimado de Palacio. 

The aim of this work is to try to show how from the historical facts we can create touristic itineraries 
anchored in a specific cultural aspect and targeting a niche market: cultural tourism and creative 
tourism. 

Keywords: López de Ayala, Literature, History, Óbidos, Cultural tourism 

 

 

1 – Introdução 

A aposta no turismo de sol e mar, ancorada nas condições geográficas e climatéricas do país, 
encontra-se saturada enquanto única área de especialização continuamente explorada, tornando-se 
cada vez mais evidente a necessidade não só de renovação das ofertas como também de 
modernização dos produtos turísticos (Santos 2009:2). Numa tentativa de responder à crescente 
demanda turística e às exigências do cliente moderno, muito mais informado e dependente das 
tecnologias de informação, o mercado do turismo tem procurado valorizar-se através de novos 
produtos cujo objectivo é captar diferentes públicos, sem perder os já fidelizados. Nesta medida, as 
atuais ofertas turísticas aliam rotas e roteiros tradicionais a propostas especializadas, dirigidas a 
nichos de mercado, que podem ser usufruídas em simultâneo ou independentemente. 
Indubitavelmente, o turismo cultural e o turismo criativo, entre outras tipologias hodiernas de turismo, 
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são produtos de nicho que se têm afirmado por todo o mundo e vão ao encontro do novo perfil do 
turista da era da globalização. 

Se bem que a determinação exata do âmbito do turismo cultural, e por conseguinte do turismo 
criativo, não seja pacífica entre os diferentes autores, como mostra Ferreira (2012), pode passar, 
entre muitos outros aspetos, pela divulgação do património histórico local quer se trate de aspetos: a) 
da evolução histórica das civilizações, b) das relações sociais de afinidade ou rivalidade entre 
comunidades ou c) do enaltecimento da presença de figuras da cultura nacional ou estrangeira que 
viveram num determinado local ou por lá passaram. 

Parece-nos, portanto, que se pode, tendo em conta as dinâmicas intrínsecas à actividade turística, 
fomentar as vertentes do turismo cultural e do criativo em diversos locais portugueses, muito 
particularmente nos locais cuja história ancestral os destaca face a outros, como é o caso de 
Óbidos35. 

Não obstante a sedimentação de Óbidos enquanto destino procurado por turistas nacionais e 
estrangeiros, importa criar e apresentar novas propostas. Nesta sequência, tendo em conta o 
património material e imaterial da Região Oeste e aliando a sua importância histórica, em particular a 
da Vila de Óbidos, ao facto de nela terem vivido, ainda que nem sempre por opção própria, figuras 
preeminentes da cultura ibérica, parece-nos plausível a concepção de produtos turísticos dirigidos a 
um nicho de mercado. 

Sem descurar as variáveis intrínsecas ao ciclo de vida de um produto turístico (Ferreira 2012: 43) 
e sem obliterar as opções municipais para o desenvolvimento turístico da vila de Óbidos, 
apresentamos, neste breve artigo, propostas de roteiros de turismo cultural e/ou criativo dirigidos a 
um público especializado e muito particular.  

De facto, a rica história da Vila de Óbidos e as importantes figuras históricas que nela viveram 
oferecem-nos inúmeras possibilidades exploratórias. De entre todas as figuras preeminentes36 que 
viveram na Vila ou cuja vida, de algum modo, se relaciona com a história de Óbidos, centramos a 
nossa atenção na figura de Pero López de Ayala, Chanceler da coroa castelhana durante o reinado 
de João II de Castela. Tratando-se de uma figura central da cultura ibérica da dinastia dos 
Trastâmaras, a relação de Pero López de Ayala com a vila de Óbidos resulta dos cerca de dois anos 
que passa encarcerado no castelo enquanto prisioneiro da Batalha de Aljubarrota, destacando-se a 
sua produção literária decorrente do período de cativeiro, principalmente o Libro de la caça de las 
aves e parte do seu Rimado de Palacio. Por outro lado, a ele se devem as descrições coevas da 
Batalha de Aljubarrota, plasmadas na sua Crónica de D. Juan I, porquanto é uma testemunha ocular 
dos feitos. 

Assim, partindo das propostas de reforço dos circuitos turísticos definidas no PENT 2013-2015 e 
enquadrando-nos no nicho de mercado de turismo cultural e criativo, procuraremos, nestas breves 
páginas, traçar as linhas mestras de roteiros turísticos que, por um lado, divulgarão a presença do 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
35 Importa deixar claro que Óbidos não é a única localidade da Região Oeste que se destaca em vários momentos da 

história nacional ou na qual viveram figuras importantes para a cultura ibérica. 
36 Várias individualidades se ligam à vila de Óbidos, sobretudo figuras femininas da história portuguesa. Incluída, em 1210, 

na Casa das Rainhas, a história da Vila interseta-se com a história de, por exemplo, D. Isabel de Aragão (que recebe a Vila 
como dote de casamento) ou D. Leonor (mulher de D. D. João II e responsável pela construção as termas das Caldas para os 
pobres, deixando, assim, as termas de Óbidos para a família Real). À história da Vila, está também ligada a vida da pintora 
Josefa de Óbidos. Salienta-se, por fim, a importância da localidade durante a Idade Média (Silva, 1996). 
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cronista espanhol na Vila e, por outro lado, reiterarão a importância da sua obra literária para a cultura 
ibérica, chamando a Óbidos novos públicos, nacionais e estrangeiros. 

Não obstante, importa desde já clarificar que as propostas que apresentaremos adiante são 
apenas um esboço de um projeto de um possível produto turístico cuja viabilidade económica ainda 
se encontra em análise. 

2 – A vila de óbidos e o chanceler pero lópez de ayala: contextualização histórica 

2.1 - O produto turístico Óbidos 

A importância histórica tanto do concelho como da própria Vila de Óbidos perdem-se no tempo. 
Tal como noutros locais da Região Oeste, no concelho encontram-se vestígios civilizacionais 
neolíticos37, diversos vestígios de civilizações pré-romanas38, vestígios romanos39 e árabes40. A partir 
da sua conquista aos mouros por D. Afonso Henriques em 1148 e com a sua integração na Casa das 
Rainhas em 1210, a Vila ganha visibilidade política, cultural e económica41 (Silva, 1996), mantendo-se 
a sua relevância até às Guerras Liberais do século XIX, data a partir da qual entra em declínio. 

A afirmação de Óbidos como produto turístico começa em meados do século XX, com o apoio do 
Estado Novo42 (Pereira, 2005; Duarte, 2011; Santos, 2012), assentando-se a sua publicitação, até ao 
presente, na importância do seu património, na sua antiguidade e no facto de ter pertencido, como 
dote, a diversas rainhas.  

Indiscutivelmente, Óbidos tem sabido, ao longo de quase um século, sedimentar-se enquanto 
destino turístico procurado por turistas nacionais e estrangeiros em diversos âmbitos (Santos, 2012: 
67-95) e, por isso, tem servido de modelo inspirador para outros locais, inclusive na Região Oeste, 
que procuram afirmar-se como destino turístico com base no seu património material e imaterial.  

Procurando (re)criar constantemente o imaginário colectivo a partir da base patrimonial, o 
município traça periodicamente a sua estratégia de desenvolvimento a médio prazo (Santos, 2012), 
promovendo ofertas diversificadas e de qualidade assegurada. Nesta sequência, o Município aposta 
na conjugação do turismo de “sol e mar” com o turismo cultural, proporcionando aos visitantes 
actividades culturais de excelência e apostando na sua contínua renovação. Sem pretensões de 
levantamentos exaustivos, porquanto não é esse o âmbito do presente trabalho, destacam-se, ao 
nível do turismo de sol e mar, os empreendimentos da Praia d’El Rei e o Royal Óbidos e, ao nível do 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
37 Durante o século XX, as prospeções arqueológicas feitas na Região Oeste revelaram diversos núcleos civilizacionais 

neolíticos nos concelhos de Peniche, Lourinhã, Torres Vedras, Bombarral, Alcobaça e Caldas da Rainha. 
38 Vejam-se os estudos de Moisés Espírito Santo sobre a cristianização de fontes termais e a relação destes mananciais 

com cultos pré-romanos romanizados e, seguidamente, cristianizados (Origens da Religião Popular Portuguesa seguido de 
Ensaio sobre Toponímia antiga. Lisboa: Assírio e Alvim, 1988). 

39 Salienta-se a cidade romana de Eburobritium, cuja exploração arqueológica não se encontra concluída. 
40 Ainda que os autores não sejam unânimes quanto à presença árabe em Óbidos (Silva, 2008) parece improvável, tendo 

em conta outros vestígios da sua presença em localidades próximas (Silva, 2003), que não tenham ocupado a cidade romana 
aí existente. 

41 Efetivamente, destaca-se a importância económica de toda a Região Oeste na Baixa Idade Média. 
42 A recuperação da Vila de Óbidos durante o Estado Novo serve o propósito propagandístico da construção dos valores de 

nacionalismo e de identidade nacional. A preponderância turística da Vila, em comparação com as restantes localidades da 
Região Oeste cuja importância histórica se lhe assemelha, começa durante o Estado Novo e mantém-se atualmente graças às 
políticas da autarquia. 
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turismo cultural, a Feira Medieval; a Semana Santa; Óbidos Vila Natal; o Festival Internacional do 
Chocolate; Festival de Ópera; Festival Nacional de Folclore; Semana Internacional de Piano de 
Óbidos, entre muitas outras actividades culturais43. 

Em termos históricos, há, no entanto, vertentes que não têm sido exploradas por parte das 
entidades promotoras do turismo de Óbidos e que, ao serem buriladas, podem trazer novos públicos 
à Vila, em particular públicos especializados que procuram ofertas culturais e, acima de tudo, 
criativas. 

Por conseguinte, Henriques (2010: 35) dá-nos o mote e as suas palavras justificam a proposta de 
construção de um novo produto turístico baseado num aspecto cultural e dirigido a um nicho de 
mercado: 

Este turista, no qual poderemos inserir o turista cultural, procura produtos turísticos regionais, 
procura a diferença, procura a cultura de cada espaço, os usos e costumes que caracterizam 
determinada região. A transformação do recurso em atracção tem, efectivamente, um papel decisivo 
em todo o processo de desenvolvimento. As palavras-chave para este tipo de oferta turística são a 
diferenciação, a tipicidade, a autenticidade, a sustentabilidade ambiental e social e, obviamente, a 
qualidade, que será transversal a todo o processo de construção de uma identidade territorial, que 
será absorvida pela identidade de cada visitante para construir uma nova identidade. 

2.2 – Pero López de Ayala: a sua importância para a cultura ibérica 

A figura de Pero López de Ayala é de suma importância, em particular, para a cultura castelhana 
da Baixa Idade Média e não faltam biografias que analisam o seu papel político na coroa castelhana 
da dinastia dos Trastâmaras nem trabalhos científicos que estudem a sua obra literária44, resultado 
de uma conjugação de experiências efetivas vivenciadas pelo Chanceler. 

Nascido, talvez em Vitória, em 1332, pouco se sabe sobre o modo como adquiriu a sua formação, 
embora se creia que a tenha adquirido com o Cardeal Pero Gómez Barroso, seu tio-avô. A sua figura 
começa a destacar-se na política castelhana a partir de 1359, data em que participa como capitão na 
frota castelhana que investe contra o reino de Aragão. Participa, ao lado de D. Pedro I, nas Guerras 
Civis, porém em 1366 toma, na Batalha de Nájera, o partido de Henrique de Trastâmara, futuro 
Henrique II de Castela. Com a subida ao trono de Henrique II, a sua notoriedade política torna-se 
evidente, sendo nomeado embaixador de Castela, cargo que mantém com a subida ao trono de D. 
João I de Castela. Durante a crise de sucessão dinástica portuguesa, participa, em 1385, na 
expedição castelhana contra Portugal, ficando prisioneiro de guerra na sequência da Batalha de 
Aljubarrota durante trinta e seis meses, primeiro em Leiria e posteriormente em Óbidos45. Libertado 
em 1388, regressa a Castela e retoma a vida diplomática, sendo nomeado Chanceler Maior de 
Castela por Henrique III. Em 1407, morre em Calahorra legando-nos uma vasta obra. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
43 Salienta-se, também, a aposta do Município noutros nichos de turismo, tal como se pode constatar na agenda da página 

oficial da Câmara Municipal. 
44 Devido à imensidão de títulos dados à estampa sobre a figura e a obra de Pero Lópes de Ayala, torna-se impossível citá-

los neste breve estudo. Remetemos, por isso, para o boletim da Associação Hispânica de Literatura Medieval onde se pode 
consultar, procurando por “matéria”, a bibliografia dos últimos cerca de quarenta anos: http://ahlm.es/Primera.html. 

45 Segundo a Crónica de D. João I, de Fernão Lopes, López de Ayala foi preso em Santarém, juntamente com outros 
castelhanos. 
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Da sua obra, e de forma sintética, salientam-se as crónicas dos reis cujo reinado pôde presenciar, 
nomeadamente a Crónica de D. Pedro I, Crónica de D. Enrique II, Crónica de D. Juan I e Crónica de 
D. Enrique III; reflexões sobre o Livro de Job; traduções várias de italiano e de latim para castelhano; 
o Libro de la caça de las aves e o Libro Rimado de Palacio. 

Resultantes da sua passagem pela torre albarrã de Óbidos, prisão da vila até ao século XVII, 
importa destacar o Libro de la caça de las aves e o Libro Rimado de Palacio, duas obras produzidas 
durante o período de cativeiro.  

O Libro de la caça de las aves inscreve-se nos tratados de cetraria medievais, tratando-se de uma 
cópia reelaborada e ampliada do Livro da Falcoaria de Pero Menino, falcoeiro de D. Fernando. Na sua 
obra, que viria a servir de modelo a posteriores tratados de cetraria ibéricos, López de Ayala não se 
limita a uma tradução da obra portuguesa para castelhano, mas refunde nela leituras anteriores, 
conjuga narrações orais de falcoeiros portugueses e expõe as suas próprias experiências de caça, 
patenteando, a partir da análise da hierarquização das aves, a sua concepção sobre a organização 
da sociedade do seu tempo (Cummins, 1986). 

O Rimado de Palacio, cujo esboço é redigido durante o cativeiro em Óbidos, trata-se de uma obra 
poética de cariz didático e edificante na qual o “eu poético” reflete sobre os principais conflitos da 
segunda metade do século XIV e da qual só se conhecem dois manuscritos. Considerada como um 
exemplo tardio de mester de clerecía, a obra apresenta uma complexidade temática, encontrando-se 
dividida em duas partes bem distintas. Merece, no entanto, atenção o facto de num dos manuscritos 
haver poemas que evocam o seu cativeiro em Óbidos (Orduna, 1998). 

Partícipe directo na guerra de sucessão dinástica que opôs os reinos de Portugal e de Castela no 
final do século XIV, destaca-se o facto de, segundo a Crónica do Condestável D. Nuno Álvares 
Pereira, texto anónimo, a Crónica de D. João I, de Fernão Lopes, e a Crónica de D. Juan I, do próprio 
López de Ayala, ele ser um dos cavaleiros da fação castelhana que negoceiam com Nuno Álvares 
Pereira antes da Batalha de Aljubarrota, apresentando-nos os três textos descrições análogas, e 
simultaneamente divergentes, da conversa entre ambos46. 

3 - Propostas para a consecução de um roteiro turístico sobre a figura de López de 
Ayala 

3.1 - A nova aliada dos produtos turísticos: a tecnologia 

A tecnologia está presente no quotidiano de todos os cidadãos e torna-se quase impossível 
prescindir dela. Por isso, “muitos turistas exprimem necessidades de experiências de lazer realmente 
inéditas, activas e radicais, criativas e também tecnológicas, de acordo com o desenvolvimento e a 
invasão da tecnologia nos quotidianos de trabalho e de lazer: tal implica grandes investimentos na 
busca de inovações, no fomento da criatividade, na concepção de novos produtos e serviços 
turísticos, com as necessárias infra-estruturas e equipamentos” (Henriques, 2010: 28). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
46 Não entra no âmbito deste estudo a comparação dos três textos e as citações não aduzem informação pertinente à 

proposta de roteiros turísticos. 
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Efetivamente, começam a ser disponibilizadas diversas aplicações informáticas, baseadas em 
sistemas de georreferenciação47, que podem ser usadas para a criação de conteúdos e para a 
disponibilização de rotas/roteiros que vão ao encontro das necessidades particulares dos turistas.  

Portanto, a primeira proposta vai ao encontro das palavras de Henriques (2010) e consiste, 
exatamente, na criação de um roteiro interativo para dispositivos móveis, em particular um roteiro 
intermunicipal que envolva os municípios de Óbidos, Alcobaça, Leiria e Santarém e que permita não 
só seguir a intervenção do escritor castelhano na Batalha de Aljubarrota, como os anos que passou 
na prisão. Com este roteiro, convida-se o turista a calcorrear um percurso geográfico que corresponde 
à sequencialização temporal dos factos históricos desde os dias que antecederam a Batalha até à 
libertação de Pero López de Ayala em 1388, concedendo, todavia, ao turista a liberdade percorrer 
apenas parte do percurso ou percorrê-lo de acordo com a sua disponibilidade ou os seus objectivos. 
Trata-se, neste caso, de uma proposta de roteiro intermunicipal que obriga à mobilidade viária e que 
deve ser complementada, em cada município, com uma rota pedonal de dificuldade baixa ou média 
guiada pela aplicação informática que georreferencia o percurso e faculta a informação sobre os 
locais. Os conteúdos podem provir de estudos historiográficos ou das fontes literárias que fazem 
referência à participação de López de Ayala na Batalha e ao seu cativeiro, nomeadamente a 
chancelaria de D. João I, as Crónicas (da Crónica do Condestável D. Nuno Álvares Pereira; da 
Crónica de D. Juan I e da Crónica de D. João I) e os versos do Rimado de Palacio. Neste caso, 
criam-se duas variantes da rota georreferenciada: uma de base histórica e outra de base literária. O 
acesso gratuito à aplicação48 pode fazer-se através da página de cada um dos Municípios 
envolvidos49 ou através de uma página criada conjuntamente pelos municípios envolvidos à qual se 
acede por uma hiperligação fornecida na própria página de cada município.  

Em termos económicos, o comércio local pode ser potenciado naturalmente com a presença dos 
turistas ou com a reconceptualização de produtos. A restauração local pode oferecer aos turistas 
gastronomia e bebidas medievais50. Os artistas locais podem ser convidados a produzir 
merchandising inspirado na temática do roteiro ou com base nas referências literárias relativas à 
presença de López de Ayala em Portugal. Uma forma de fomentar a interrelação entre turistas e 
comércio local pode passar pela criação de um prémio simbólico atribuído a quem realize, 
comprovadamente, todo o percurso do roteiro. Nesta medida, o turista adquire no comércio local de 
cada um dos municípios um objeto, cujo valor não deve ir além de 1 euro, que apresenta no final do 
percurso. O prémio simbólico a oferecer-lhe pode, e deve, ser criado pelos artesãos locais como 
divulgação do seu trabalho. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

47 Baseando-se em Sistemas de Informação Geográfica (SIG), existem ferramentas open source que podem ser utilizadas, 
como por exemplo o Quantum GIS, o TerraView, o White Box, o Arcview, entre muitas outras 
(http://geosaber.weebly.com/sig-gratuito.html; http://www.audoc.com.br/geoprocessamento/siggratuitos; 
http://www.esri.com/news/arcuser/0701/avconvert.html; http://www.guiasig.com.br/programas.html). Há também 
ferramentas à venda que permitem gerar conteúdos para diversos dispositivos, por exemplo, Orux Maps 
(http://www.oruxmaps.com/index_en.html). 

48 Importa salientar que há aplicações de georreferenciação gratuitas que podem ser utilizadas para a consecução deste 
projeto, muito embora algumas sejam apenas para dispositivos android. 

49 A Câmara Municipal do Funchal já possui um guia interativo com georreferenciação que disponibiliza aos turistas 
gratuitamente na sua página. Cf em: http://www.cm-
funchal.pt/mobilidade/index.php?option=com_content&view=article&id=281:civitas-premeia-videos-em-favor-da-mobilidade-
sustentavel&catid=126:destaques&Itemid=375 

50 Há uma vasta bibliografia sobre a gastronomia medieval e sobre as bebidas medievais, em particular sobre o fabrico da 
cerveja e do vinho.  
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Ao nível da utilização da tecnologia, a nossa segunda proposta envolve a disponibilização de um 
ecrã touch screen e a criação de diversos circuitos históricos pela Vila de Óbidos, entre eles um que 
revê a estada de Pero López de Ayala na torre albarrã e a sua produção literária decorrente desse 
período. Neste caso, o ecrã pode indicar o local onde foi a prisão, remeter para a passagem do 
Chanceler pelos outros municípios (Leiria, Alcobaça e Santarém) e fornecer dados históricos relativos 
à sua presença em Portugal. Esta proposta é, de facto, menos interativa do que a anterior e a sua 
exploração implica que, na Vila, sejam facultados espaços onde se possa divulgar excertos da 
produção literária do autor ou a totalidade da sua obra. Retomamos esta proposta com mais detalhe 
adiante. 

Na realidade, esta proposta que envolve o recurso ao ecrã touch screen só poderá ter retorno 
económico se aliada a uma proposta mais cultural que contemple, por exemplo, uma exposição 
temporária comemorativa da presença do Chanceler em Óbidos, concentrando-se, desse modo, o 
fluxo de turistas interessados na temática num período de tempo específico. 

3.2 – Da cultura para a cultura 

A obra de López de Ayala e a sua presença, em particular, em Óbidos podem ser dadas a 
conhecer ao público que procura atividades culturais, principalmente através de exposições 
temporárias e/ou de congressos de especialidade. Por conseguinte, as atividades propostas de 
seguida visam todas as formas de turismo cultural, nomeadamente o turismo científico, e dirigem-se a 
um público especializado que valoriza a qualidade científica das ofertas.  

A nossa primeira sugestão diz respeito à organização de uma exposição temporária, com 
periodicidade anual ou bianual e patente durante pelo menos um mês. A exposição implica, 
obviamente, a disponibilização de espaço físico. No entanto, ainda que se possa optar pelo modelo 
galeria/centro de interpretação, a exposição pode adquirir um formato mais inovador, convidando-se o 
turista a percorrer, através de um guião, as ruas da Vila onde se exporão excertos ou fac-simile da 
obra de López de Ayala subordinados a uma temática.  

A opção por uma exposição na Torre Albarrã, com o modelo galeria/centro de interpretação, pode 
promover a revitalização da torre que albergou a prisão, facto desconhecido para muitos turistas e 
habitantes locais e regionais. Desta forma, alia-se a divulgação da obra de López de Ayala e da sua 
estada na Vila à divulgação do espaço mandado construir por D. Sancho I. A opção por uma 
exposição pelas ruas da Vila incita os turistas a explorar diferentes zonas, divulgando outros espaços 
comerciais que não apenas os da Rua Direita. 

A exposição, em qualquer dos modelos, pode dar a conhecer excertos da sua obra que refiram a 
Vila; pode centrar-se na divulgação da obra produzida durante o período de cativeiro; pode centrar-se 
apenas no Libro de la caça de las aves para dar a conhecer a fauna avícola medieval e, por inerência, 
a fauna caçada pelas aves de rapina ou pode, entre outras possibilidades temáticas, divulgar versos 
do Rimado de Palacio. 

Uma segunda proposta, na perspetiva de divulgação da obra de Pero López de Ayala e da sua 
presença em Óbidos, diz respeito à realização de congressos internacionais, com periodicidade anual 
ou bianual, subordinados a uma temática e dos quais resulte uma publicação de trabalhos científicos 
de máxima qualidade. As temáticas, tendo em conta a obra do autor, são abrangentes e enquadram-
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se em diferentes domínios do conhecimento, permitindo não repetir temas durante várias edições51. 
Os medievalistas (no âmbito da história das civilizações, no âmbito da história das ciências, no âmbito 
das diferentes áreas das humanidades) podem ser convocados a participar porquanto se reúnem em 
Associações Internacionais como a Associação Internacional de Hispanistas 
(http://asociacioninternacionaldehispanistas.org/), a Associação Hispânica de Literatura Medieval 
(http://ahlm.es/) ou a Associação Internacional de Literatura Cortês52 (http://www.clas.ufl.edu/icls/). A 
organização dos encontros pode ficar, com o apoio do Município, a cargo de especialistas 
portugueses ou de um grupo composto por especialistas portugueses e internacionais e os trabalhos 
científicos podem ser publicados em suporte digital, que não requer um investimento avultado. A data 
dos eventos deve ser encontrada em conjunto com a autarquia de modo a não coincidir com os 
festivais e de modo a potenciar o fluxo de turistas em épocas de menor afluência. 

Em termos económicos, um congresso internacional de especialidade pode convocar um fluxo de 
turistas culturais que dinamiza, durante um breve período, o comércio local, em particular a 
restauração e a hotelaria. 

3.3 – Birdwatching com base no Libro de la caça de las aves 

Dada a importância do Libro de la caça de las aves e havendo no concelho de Óbidos empresas 
que se dedicam ao nicho de mercado do birdwatching, parece-nos que a criação de sessões 
especializadas de observação de aves descritas no livro seria uma mais-valia não só para a região 
como para a divulgação do tratado de cetraria que, relembramos, retoma o tratado do falcoeiro de D. 
Fernando, Pedro Menino. 

De facto, as sessões podem ser temáticas e contemplar a observação de aves de caça autóctones 
e já existentes na Idade Média em território português ou a observação de aves de caça introduzidas 
durante a Idade Média em Portugal e que se adaptaram ao novo habitat, sendo consideradas hoje 
aves autóctones. Podem também ser criados espectáculos com aves de rapina, descritas no Libro de 
la caça, dirigidos a diferentes faixas etárias e a diferentes públicos que mostrem exercícios de caça e 
de destreza e que convoquem diferentes áreas do conhecimento e do saber. Permitindo a interação 
dos participantes nas atividades, os espetátulos podem ser integrados em iniciativas de foro 
pedagógico envolvendo as escolas locais ou as famílas. Os espectáculos, para além da função 
recreativa, podem promover o conhecimento das aves de rapina e do seu habitat natural, difundir a 
importância destas aves para a preservação dos ecossistemas ou divulgar práticas de caça 
medievais. 

4 – Considerações finais 

Muito embora o perfil do turista cultural não seja passível de definição porquanto não apresenta 
motivações específicas, dificultando esta indefinição a promoção do produto cultural (Ferreira 2012: 
19), parece-nos que, para divulgação do novo produto local, se pode, não obstante, fomentar a 
interacção de diferentes escalas de actuação a partir do facto de a vila de Óbidos ser um dos locais 
mais visitados por turistas nacionais e estrangeiros. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

51 Na realidade, vários temas podem ser abordados a partir da obra de Pero López de Ayala: cetraria, história, mester de 
clerecía, literatura cortês, cronística, fauna, etc. 

52 Nós pertencemos a duas destas Associações Internacionais (Associación Hispánica de Literatura Medieval e da 
Internacional Courtly Literature Society), pelo que temos acesso privilegiado para a divulgação de atividades. 
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Tal como lembra Prista (2013: 382): “as perceções sociais dos novos atores do turismo em Óbidos 
precisam de ser entendidas como parte de um quadro mais alargado de práticas e representações 
que envolvem as populações com o lugar” e, por isso, cremos que a aposta em novos nichos de 
mercado diversifica as ofertas turísticas e o público visitante, possibilitando a criação de uma relação 
simbiótica entre atores turísticos e populações locais e vai ao encontro das propostas de reforço de 
circuitos turísticos já consolidados definidas no PENT 2013-2015,  

Limitámo-nos, nestas breves linhas, a sugerir caminhos exploratórios de uma temática, a presença 
de López de Ayala em Óbidos, aquém escrutada, muito embora a sua obra seja assaz estudada.  
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Resumo 

O ensino da escrita é uma questão que tem estado presente nas preocupações dos decisores 
políticos e dos investigadores em Portugal. O ensino e aprendizagem da ortografia, não tem sido 
objecto privilegiado na investigação, observando-se na maioria das salas de aula práticas que apelam 
exclusivamente à memorização. Neste artigo, propõe-se uma reflexão sobre ensino da ortografia, 
apresentando alguns dados de um projeto em curso em sala de aula com o propósito de melhorar as 
práticas de ensino da ortografia.  

Palavras-chave: Ditado, aprendizagem da escrita, ortografia, interação e aprendizagem 

Abstract 

Teaching writing is a matter that has been present in the agendas of political decision-makers and 
researchers in Portugal. The analysis of teaching and learning orthography has not been a priority 
when it comes to research, and it is evident that in most classrooms practical classes resort 
exclusively to memorisation. In this article an evaluation of teaching methods associated with 
orthography is put forward, with data from an ongoing classroom project being presented in order to 
enhance orthography's teaching practices. 

Keywords: dictation; learning to write; orthography; interaction and learning 

 

 

1. Introdução 

Ensinar e aprender a escrever supõe o entendimento do que é e para que serve a escrita. A 
concepção do que é escrever tem implicações práticas na vida de alunos e dos professores. Aprender 
a escrever tem subjacente a aprendizagem (e o ensino) de duas componentes: uma de registo e uma 
componente de criação/ composição. Se toda a escrita supõe o registo de letras num determinado 
suporte (papiro, papel, écran), nem toda a escrita supõe autoria. Temos, assim, escrita reprodutiva (o 
ditado e a cópia, por exemplo) e escrita criativa ou compositiva (o relatório, a carta, o artigo, a 
crónica). 

Este artigo é uma reflexão sobre o ditado, exercício mal amado nos nossos dias, mas incensado 
em tempos mais recuados. O ditado, como exercício para a aprendizagem da língua, com especial 
ênfase na ortografia, é prescrito nos diferentes programas de português. Ao longo do séc. XX só o 
programa de 1991 não refere o ditado como atividade. Assim, por exemplo, nos programas de 1937, 
p. 287, afirma-se: “Para a adquirição da ortografia há que insistir, permanentemente, no 
conhecimento visual das palavras. Ler, ler muito primeiro, para saber escrever depois. 

Não deverá ainda esquecer-se, no exercício ortográfico ou no vulgarmente chamado ditado, que a 
palavra só tem verdadeiro sentido dentro da frase; por isso quem dita deverá fazê-lo sempre por 
frases completas e compreensíveis.” Já no programa de 1929 (1928) postula-se que o ditado 
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começará na 3ª classe, recomendando-se a sua preparação prévia, com elucidação sobre a grafia de 
palavras desconhecidas, de modo a que a criança não seja obrigada a adivinhar ou a inventar a 
forma de escrever as palavras que desconhece (cf. p. 16). 

Efetivamente, o ditado é uma das tarefas que permitem observar as zonas de dificuldades dos 
alunos, no que ao registo diz respeito. Ao observar as hesitações, as dúvidas e os erros, aluno e 
professor podem ter uma visão mais próxima do que está a ocorrer no processo de aprendizagem e 
quais as áreas da língua e/ou da escrita que causam mais problemas. Visto desta forma, o ditado 
pode ser usado como um meio para analisar as dificuldades dos alunos e uma plataforma para 
planear o ensino.  

Se, além da observação e análise das dificuldades das crianças, se optar por escutar as razões 
que estão por detrás das opções de grafias não conformes, abre-se uma via para a compreensão do 
pensamento linguístico das crianças, entrando-se em contacto com as suas concepções sobre língua 
e sobre escrita. De facto, os erros das crianças não decorrem apenas da falta de conhecimento. As 
crianças vão construindo um sistema mais ou menos coerente de concepções sobre a escrita 
(Ferreiro & Teberosky, 1986) e, muitas vezes, as escritas desviantes provêm de concepções erradas. 
Ao auscultar-se os conhecimentos das crianças, descobre-se o cálculo por elas realizado sobre as 
palavras e a língua quando tomam decisões para escreverem.  

Ao conceber práticas educativas que estimulam a partilha das estratégias e saberes e a 
colaboração dos alunos na resolução dos problemas com que estes se confrontam, está a criar-se um 
contexto educativo que vai além da instrução direta e, na aula de língua, proporciona a observação da 
língua e a reflexão sobre esta. Assim, pode realizar-se o ditado com o intuito de compreender o que 
os alunos não sabem, o que sabem e aquilo que pensam que sabem para, a partir daí, construir 
sequências em que se descubra a norma, se clarifiquem estratégias e se treinem habilidades, com 
vista à automatização do conhecimento ortográfico. 

O ditado é habitualmente visto como uma forma de avaliação de conhecimentos ortográficos. O 
que se focaliza quando se faz um ditado não são questões de autoria, mas antes questões de registo, 
ou seja, os conhecimentos do escritor enquanto escrevente (escriba). Não havendo envolvidas 
questões de autoria, o ditado parece ser um exercício fácil: trata-se de registar sobre uma superfície, 
através de movimentos da mão, o que se ouve. Dito de outro modo, converter fonemas em grafemas 
e registar palavras em frases.  

A tarefa, porém, não é assim tão simples. Acresce ao conhecimento dos fonemas e do modo como 
ocorrem na língua, dos grafemas e da sua correspondências com os fonemas, todo um conjunto de 
saberes sobre as convenções do modo escrito. A aprendizagem dessas convenções é morosa e 
complexa. Essa morosidade e complexidade são atestadas pelo facto de escrever sem erros de 
registo constituir ainda problema para alunos do ensino superior (Estrela & Sousa, 2011). 

Para se escrever o que se ouve, podem seguir-se duas vias: (i) a lexical ou (ii) a fonológica. Na 
primeira, ativada quando se conhece a palavra, o aluno tem acesso ao léxico auditivo - fazendo 
interface com o sistema semântico e o léxico ortográfico, e escreve a palavra. Na segunda, adotada 
quando não se conhece a palavra ou quando se trata de pseudopalavras, dá-se a conversão 
acústico-fonológica e a conversão fonema grafema. Nesta via, à medida que os fonemas são 
identificados, estabelece-se a correspondência com os respetivos grafemas e faz-se o registo. Em 
ambas as vias se tem acesso à memória dos grafemas e dos respetivos padrões motores para 
conseguir registar manualmente o que se ouve. 
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Como referido, não basta conhecer o grafema a escrever, é necessário, ainda, converter esse 
conhecimento em movimentos, selecionando-se a forma da letra e associando-lhe os movimentos a 
executar. A aprendizagem desta dimensão supõe também ensino explícito e treino (ver Batista et al., 
2011). 

Em fases iniciais de aprendizagem, como o património de léxico escrito não é grande, recorre-se 
muito à via fonológica. Mas, mesmo em fases muito iniciais, podem observar-se crianças a 
recorrerem à via lexical, por exemplo, num primeiro ano de primária em que se tinha lido a história a 
galinha ruiva, uma criança, mesmo sem reconhecer o l e o nh, escreve linha dizendo que era o último 
bocado de galinha. O conhecimento visual das palavras é um meio rápido de escrita no ditado. Na 
verdade, o que se avalia quando se faz um ditado é a capacidade de o aluno transcrever e registar 
em papel o que ouve, dito de outro modo, transformar um input auditivo num produto visual. 

Transformar o que se ouve em registo gráfico mobiliza, além do conhecimento da língua, o 
conhecimento das regras ortográficas. O produto visual, isto é, a palavra escrita, além das operações 
mencionadas, supõe o conhecimento das letras, do princípio alfabético, da transposição do som em 
letras, da caligrafia, o conhecimento da ortografia, quer dizer, o conhecimento das regras de 
combinação dos sons com as letras, o conhecimento da pontuação, da gestão da superfície da folha, 
de maiúsculas e minúsculas, etc. (Ravid & Tolchinsky, 2002). 

Como são poucos os casos em que se verifica correspondência biunívoca entre o som e a letra ou 
a letra e o som (Freitas et al., 2007), a leitura e a escrita têm que ser moduladas pela ortografia do 
sistema escrito da língua em aprendizagem. Se há palavras em que a partir da pronúncia se pode 
prever a escrita, em português, o número daquelas em que tal não é possível é muito mais 
expressivo. Veja-se, a título de exemplo, o caso do grafema x e dos sons que pode transcrever: 
enxame, exame, táxi, exceto. 

2. O ditado: entre avaliação e aprendizagem 

Como aluna, lembro o ditado semanal em que, depois da correção da professora, tínhamos de, em 
trabalho de casa, corrigir os erros: escrever três vezes a forma correta das palavras que errássemos: 
uma palavra, duas, três ou muito mais palavras. O número de erros no ditado, ditava, de uma certa 
forma, o lugar de cada um na hierarquia da turma. 

Já enquanto professora, olhava com uma certa sobranceria para a prática do ditado por me 
parecer que esta era pobre em aprendizagens e revelava uma visão do ensino da escrita 
ultrapassada. Por um lado, centrava-se na questão ortográfica e apelava à memorização, por outro 
lado, esquecia a parte mais nobre do ensino da escrita: a composição. Na verdade, ditado e 
composição são atividades complementares no ensino da escrita, pois um bom domínio das questões 
ligadas o registo libertam espaço na memória operativa para as tarefas de composição (Berninget et 
al., 2006). Com efeito, se a caligrafia e ortografia não forem fluentes, será impossível à criança 
escrever um texto. 

Se o ditado mobiliza conhecimentos da área do registo, a composição congrega saberes que vão 
desde o conhecimento dos objetivos da tarefa, dos contextos, da intencionalidade, até aos 
conhecimentos de tópico, de género, etc. Escrever uma composição é partir de um conjunto de ideias 
e criar um universo de referência. Um universo adequado, coerente e coeso. Por isso, a realização de 
uma composição proporciona aos alunos a oportunidade para pensarem criticamente e para tomarem 
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posição face ao mundo, construindo uma voz. Já escrever, na tarefa de ditado, é transformar um texto 
ouvido num registo gráfico. Se é verdade que implica conhecimentos linguísticos, ortográficos, 
caligráficos e de convenções de escrita, omite, contudo, a vertente de autoria. 

Formada no início da década de 80 em que, na didática das línguas, dominavam as abordagens 
comunicativas, o ditado, como estratégia de ensino, não fazia parte das opções metodológicas nem 
na aula de língua materna, nem na de língua estrangeira. No entanto, apercebia-me que havia 
colegas que continuavam a valorizar esta estratégia. No final da década de 90, ao trabalhar com 
professores de 1º ciclo, observei que o ditado era uma prática corrente e que os tipos de ditado 
variavam bastante: o ditado tradicional, o ditado a pares, o autoditado, o ditado no quadro, o ditado 
escrito a pares. 

No primeiro, ditado tradicional, o professor lê um texto. Verifica brevemente se houve 
compreensão e passa a ditar frases ou segmentos de frase que os alunos transcrevem. Quando 
acaba o ditado, lê o texto novamente para os alunos terem oportunidade de corrigirem ou 
acrescentarem algo que tenham omitido. Recolhe e avalia o ditado. Podem seguir-se exercícios de 
melhoria. 

Já no ditado a pares, distribui-se um texto truncado a dois alunos de modo a que cada um tenha 
a parte que falta ao outro. Dita cada um a sua parte e no final o texto fica reconstruído. Os alunos 
corrigem confrontando as respetivas fichas. 

No autoditado, o aluno memoriza um pequeno texto ou um trecho ou um conjunto de palavras e 
depois escreve-o sem recorrer ao texto fonte. Depois do exercício o aluno volta ao texto fonte para 
conferir o texto escrito. Lembro, como aluna, de esta ser uma estratégia que usava na aprendizagem 
da língua estrangeira. 

No ditado no quadro, o aluno lê o que o professor escreve no quadro e tenta reproduzir sem 
copiar. É, com frequência, utilizado para palavras que constituam problema (por exemplo, a regra de 
m antes de p ou b, ataques ramificados (pl, bl, tr, gr...). 

Há salas em que o ditado escrito a pares é a abordagem escolhida. Esta abordagem está presente 
em salas de orientação sócio-construtivista. O professor dita e os alunos, antes de escreverem, 
discutem o modo de escrever. Palavras, frases ou texto podem ser objeto de ditado, dependendo do 
objetivo e do desenvolvimento dos alunos. Por exemplo, em educação de infância e no início da 
primária privilegia-se o ditado de palavras (Costa e Sousa, 2010). 

O ditado negociado é uma modalidade em que, numa primeira fase, o aluno escreve sozinho e, 
numa segunda fase, os alunos a pares ou em pequenos grupos confrontam as escritas de cada um, 
negociando a partir de variantes de uma mesma palavra a forma ortograficamente correta. Nesta 
modalidade observam-se uma interação focada e a emergência das concepções dos alunos, 
efetivando-se uma explicitação das estratégias usadas em diferentes situações para escrever a boa 
forma. Na fase seguinte, o professor modera a discussão em que os diferentes grupos apresentam as 
variantes consideradas corretas, explicitando o raciocínio subjacente. Finalmente, a partir dos 
argumentos usados pelos alunos, o professor conduz o grupo à escrita das boas formas, destacando 
explicitamente as estratégias que auxiliam em cada caso na resolução do problema. 

Enquanto no ditado tradicional o objetivo central é a avaliação, nas modalidades em que se 
privilegia a interação entre pares a finalidade do ditado é a aprendizagem. O ditado com uma 
componente de interação tem subjacente uma abordagem socioconstrutivista.  
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2.1. Ditado - velha personagem, novas roupagens 

Neste trabalho perspetiva-se o ditado numa abordagem de resolução de problemas. O professor 
dita e os alunos, diferentemente do que se passa no ditado tradicional, têm a oportunidade de 
colocarem as suas dúvidas e expor as razões porque escrevem de determinada maneira. Ao 
apresentarem as suas escolhas, dão-se conta dos seus raciocínios e confrontam-se com as escolhas 
dos colegas e os respetivos cálculos. O professor orienta a conversa, favorecendo comportamentos 
reflexivos em busca de estratégias que façam avançar o conhecimento. A partir das verbalizações, 
propõe alternativas e eventuais manipulações para observar regularidades. 

Trata-se de uma mudança de abordagem: cria-se um contexto rico e estimulante, promove-se a 
colaboração entre pares, suscita-se a fala exploratória sobre problemas de língua. Favorece-se a 
verbalização, a expressão das dúvidas, o confronto das concepções dos pares pela interação em sala 
de aula, instituindo-se, deste modo, a linguagem verbal como mediador da aprendizagem (Vigotsky,  
1978, Fontich, 2011).  

A sistematização e o ensino explícito são sustentados nas observações dos alunos e nas 
verbalizações dos percursos trilhados por eles nas escolhas que fazem quando escrevem. A 
explicitação pelo aluno das estratégias mobilizadas para escrever uma determinada forma possibilita 
o acesso aos erros e à lógica do percurso de raciocínio seguido na escrita desviante. As explicações 
dos alunos possibilitam o acesso às suas representações e às estratégias empregues por estes. Este 
tipo de abordagem da ortografia promove a reflexão linguística dos alunos. O professor parte desta 
reflexão para dinamizar a interação e favorecer a aprendizagem, suscitando observação, reflexão, 
clarificações, sempre que necessário, realizando, de seguida, treinos e sínteses. Nesta perspetiva, o 
ditado é utilizado como meio de aprendizagem (Nadeau & Fisher,  2014). 

Neste tipo de aprendizagem, os sujeitos trabalham em conjunto, construindo contextos em que o 
conhecimento emerge. Assim, a interação oral entre pares é fundamental na construção partilhada do 
conhecimento. A verbalização com a explicação da resolução encontrada, a negociação da forma 
canónica e a explicitação das estratégias mobilizadas põem em relevo o pensamento linguístico e 
ortográfico do aluno. No fundo, visa-se um comportamento empenhado, comprometido com a 
resolução dos problemas que a escrita levanta. A verbalização do raciocínio, a propósito de uma 
determinada grafia, permite aos alunos tomarem consciência do que sabem e do que sabem os 
outros. Favorece, ainda, a coconstrução paulatina de um conjunto de estratégias mais produtivas na 
resolução de um determinado problema. A verbalização é veículo de construção do saber linguístico e 
ortográfico. 

O favorecimento de comportamentos de auto-regulação, proporciona a construção de ambientes 
ricos em aprendizagem que conduzem à construção de uma maior responsabilização e autonomia 
das crianças face a esta componente da escrita. Saliente-se, porém, que o protagonismo das 
crianças não esbate o papel do professor, antes o redimensiona. O professor observa as dificuldades 
de registo das crianças no dia a dia, cria ditados que desencadeiem a tomada de consciência sobre 
essas áreas críticas e gere a discussão de modo a fazer emergir as conceptualizações dos alunos. 
Põe em evidência as estratégias produtivas na resolução das dificuldades, modelando 
comportamentos linguísticos e metalinguísticos. Implica os alunos na apropriação de condutas de 
aprendizagem, questionando e incentivando a resolver os problemas encontrados. Faz sínteses, 
destacando os mecanismos linguísticos e ortográficos. 
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Constrói sequências de ensino que, através do treino, levem à aprendizagem da ou das palavras 
de modo a automatizar o conhecimento. Pensando a escrita de forma sistemática, permite que as 
soluções encontradas sejam transferíveis em outros contextos. A aprendizagem da ortografia, nesta 
modalidade de ensino, é perspetivada como resolução de problemas. 

Favorece-se, assim, a compreensão do modo como os alunos escrevem e resolvem problemas 
ortográficos. A observação das verbalizações, em conversa de exploração conjunta de modos de 
escrever, permite ao professor ter acesso à argumentação desenvolvida pelos alunos para resolver 
determinado problema. Tal possibilita o acesso, num primeiro momento, às concepções e 
conhecimentos prévios dos alunos e aos modos como resolvem os problemas ortográficos e, num 
segundo momento, permite ao professor equacionar se os conhecimentos mobilizados são os mais 
adequados para resolver esse problema. Ao analisar as concepções dos alunos, o professor pode 
ajustar o ensino às reais necessidades de aprendizagem. 

Vejam-se, a título de exemplo, a grafia das terminações em _ão e _am. Como sabemos, as 
palavras grafadas com –ão são palavras agudas, já as grafadas com –am são graves. No entanto, 
observa-se em sala de aula que a estratégia mais usada para desambiguar a escrita é de natureza 
morfológica: verificar se se trata de uma forma verbal do futuro ou não. Se é verdade que a forma do 
futuro (terceira pessoa do singular) se escreve com –ão, há outras formas verbais que não sendo 
futuro têm a mesma terminação: são, estão, vão. Além das formas verbais há outras palavras com a 
mesma terminação e que representam também problemas para as crianças: balão, coração, alazão, 
concepção.... Sendo assim, o ensino deve deslocar a estratégia da classificação morfológica (forma 
verbal, futuro) para a fonologia, desenvolvendo a consciência de acento. As palavras terminadas em 
–ão são agudas e as terminadas em –am são graves.  

Com efeito, se pensarmos a língua como sistema, privilegiaremos em primeiro lugar a 
aprendizagem de regularidades e, posteriormente, a aprendizagem das exceções. Neste, as 
exceções devem ser tratadas juntamente com as questões de acentuação gráfica (órgão, órfão...) 

Se o aluno está inseguro, o ditado torna-se muitas vezes fonte de angústia. Por isso, encarar o 
ditado como estratégia de aprendizagem, traz vantagens para o ambiente de sala de aula, e revela-se 
uma estratégia poderosa e inovadora para resolver problemas que tendem a fossilizar na escrita dos 
nossos alunos. 

3. Ditado: uma abordagem sociointeracionista 

Numa abordagem sociointeracionista do ditado, mais do que o produto, é visado o processo. 
Como temos vindo a apontar, o ditado é encarado como uma tarefa de resolução de problemas. Os 
alunos trabalham em colaboração em problemas que se encontram um pouco acima dos seus 
conhecimentos atuais e pela discussão tentam encontrar soluções. O professor mobiliza os 
conhecimentos dos alunos e em atividades dirigidas sistematiza o conhecimento ortográfico. 

Neste tipo de atividade, a componente de avaliação é importante. Não avaliação sumativa, mas 
diagnóstica e formativa. Por um lado, a observação dos erros de escrita possibilita um ensino mais 
focado. Por outro lado, a análise das verbalizações das crianças possibilita o entendimento dos 
obstáculos e das dificuldades que estas enfrentam. Este conhecimento sobre as conceptualizações 
das crianças possibilita estratégias de ensino mais centradas e ajustadas dado que torna possível o 
trabalho na zona de desenvolvimento proximal. 
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Quando a criança verbaliza, explicitando a lógica que guiou as suas decisões ortográficas, ajuda o 
trabalho do professor fornecendo o conhecimento que possibilita trabalhar na clarificação das 
concepções e na sistematização dos saberes fundamentais no processo de iniciação à leitura e à 
escrita. 

Apresentam-se três variantes de ditado realizadas segundo esta abordagem: a palavra mistério, a 
frase da semana, o ditado 0 erros. 

No ditado da palavra mistério o professor dita e os alunos a pares escrevem discutindo as grafias 
possíveis para escrever a palavra ditada (Costa e Sousa, 2010). Após a discussão, cada par escreve 
a forma que achou mais correta para a palavra ditada. A partilha das formas dos diferentes pares faz-
se escrevendo-as no quadro. De seguida, cada par apresenta as estratégias usadas para chegar à 
variante que grafou. O grupo de alunos pronuncia-se sobre as diferentes soluções e chega-se à forma 
correta depois de afastadas de forma justificada as formas não conformes. No final, a palavra correta 
é copiada no caderno dos alunos. Quando bem orientada pelo professor, a partilha é rica em 
conhecimento linguístico e ortográfico: discutem-se sons, letras, correspondências entre eles, 
regularidades,  exceções, etc. 

No ditado frase da semana a atividade é similar à anterior, sendo agora ditada uma frase. Estas 
estratégias são usadas em fases muito iniciais da aprendizagem da leitura e da escrita. Esta atividade 
pressupõe que as crianças recorram ao seu conhecimento fonológico e ortográfico, mas possam, 
igualmente, recorrer ao escrito que vai sendo trabalhado e que deverá estar afixado nas paredes da 
sala de aula: listas de palavras, lengalengas, nomes dos alunos, registos dos textos das crianças, 
etc.. Como se verifica, esta atividade supõe um ambiente rico em escritos significativos e uma 
atenção constante à escrita e ao modo como se escreve (Costa e Sousa, 2010). Pelo facto de a 
unidade a ditar ser a frase, esta atividade permite trabalhar problemas de segmentação (híper e 
hiposegmentação). 

Uma tarefa em que os alunos escrevem, discutem, e  refletem sobre a língua incrementa a 
atenção aos fonemas, aos grafemas, às palavras e favorece o ensino explícito de correspondências 
fonema grafema, de fronteira de palavra e da ortografia, mas sempre num contexto de aprendizagem 
ativa das crianças, partindo-se da observação, manipulação para a reflexão, a sistematização e o 
treino. 

O ditado 0 erros é uma estratégia inovadora que visa centrar os alunos no modo como escrevem, 
buscando formas corretas e legíveis (Wilkinson & Nadeau, 2010, Nadeau & Fisher, 2014). Visa 
proporcionar estratégias cognitivas que permitam encarar o registo escrito como um domínio de 
reflexão. 

Por um lado, este tipo de ditado aproxima-se do ditado tradicional no modo de apresentação da 
tarefa: o professor lê um pequeno texto, questiona brevemente o grupo para verificar se o texto foi 
compreendido e depois dita. O ditado faz-se segmentando o texto em unidades a ditar: frases, 
sintagmas..... Por outro lado, afasta-se do ditado tradicional, pois o objetivo é escrever sem erros e, 
por isso, no final de cada segmento ditado, os alunos podem colocar as suas dúvidas e incertezas.. 
Deste modo, as crianças têm a possibilidade de pedir ajuda quando desconhecem uma forma ou 
quando desconhecem a grafia de uma forma ou de um segmento da forma.  

Além da possibilidade de colocar dúvidas, os alunos devem ter tempo para responder. As 
verbalizações do grupo acerca dos modos de resolver o problema e o trabalho subsequente do 
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professor levam à construção do conhecimento ortográfico. Trata-se de dar  a cada um a 
possibilidade de escrever sem erros, proporcionando a oportunidade de congregar conhecimentos 
necessários para escrever bem. Este percurso na construção do conhecimento é auxiliado, entre 
outros, pelo contacto com as estratégias usadas pelos pares para ultrapassar problemas. 

Não é demais sublinhar que o papel do professor é fundamental na construção das 
aprendizagens. Não se trata de julgar ou valorizar as verbalizações dos alunos, mas antes de orientar 
a discussão e sistematizar de modo a ajudar a encontrar meios que lhes permitam ir avaliando a 
pertinência das achegas do grupo na resolução dos diferentes problemas. O tempo de clarificação e 
de reflexão opõe-se à enunciação expedita de regras (Péret & Cogis, 2010) que, muitas vezes, não 
são compreendidas. O tempo de explicação do professor pode não ser o tempo necessário para 
ultrapassar o desconhecimento ou concepções erradas. 

3.1. A prática do ditado zero erros  

Apresentam-se alguns excertos das verbalizações dos alunos em várias sessões de ditado. Os 
exemplos integram um corpus de interação em sala de aula, em fase de constituição. Este projeto 
agrega trabalho realizado no âmbito da formação contínua e de investigação conducente a uma 
dissertação de mestrado (Cravo, em preparação). No ano letivo de 2013/2014 estiveram envolvidos 
neste projeto quatro professores e quatro turmas de 1º ciclo de ensino básico: uma turma de 4º ano 
de alunos que têm o português como língua materna, três turmas de 3º ano, duas cujos alunos têm 
maioritariamente o português como língua materna e uma turma de alunos para quem o português é 
língua segunda. Trata-se de um estudo exploratório em que investigadores e docentes testam 
hipóteses e observam os comportamentos dos alunos, para compreender quais as suas 
conceptualizações. Experimentam modos de fazer e, em conjunto, refletem sobre as estratégias 
utilizadas, construindo saberes sobre como melhorar as competências dos alunos.  

A análise do trecho abaixo ilustra algumas das questões enunciadas anteriormente. No exemplo 1, 
está em causa a grafia da primeira pessoa do plural do infinito flexionado. Esta forma representa uma 
área crítica para muitos alunos, mesmo no ensino superior. Saber quando se escreve darmos ou dar-
mos pode não ser claro para alunos com 15 anos de escolarização (Estrela e Sousa, 2011). A 
homofonia das formas torna difícil decidir por qual das variantes optar. A construção do conhecimento 
terá que clarificar qual o tempo verbal e qual a função de -mos.  

Analise-se o excerto abaixo: 

 A13: Descansarmos leva hífen. 
P: O que é que tu achas?  
 A13: Acho que sim. 
P: Porquê?  
 A13: ahm…Porque senão lia-se tudo junto. 
P: Quem concorda com o que A13 disse?  
 A10: Eu não percebi o que ela disse. 
P: Ela disse que descansarmos leva hífen porque 

senão lia-se tudo junto. 
 

 A10: Leva ou não? 
P: A13 disse que sim e eu perguntei quem é que 

concordava.  
 

 A10: Mas onde? 
P: Em descansarmos.  
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 A17: Posso ajudar? 
P: Podes A17  
 A17: Não é com hífen porque se nós mudarmos a 

frase para a negativa o mos tinha de passar para trás. 
P: Dá lá um exemplo:  
 A17: Não descansar… sarmos.  
P: Então e quando isso acontece?  
 A17: É porque não leva hífen. 
 A11: (…) estivemos a aprender isso no outro dia.  
 A10: Então tem ou não tem? É porque eu pus com 

hífen, descansar-mos.  
P: Mas o A17 já respondeu.  
 A17: Não é. Porque se nós mudarmos a frase para a 

negativa vai ficar mos descansar.  
P: Continua a explicação.  
 A17: Por isso não é com hífen, é tudo junto. 
P: Para ser com hífen…  
 A17: O mos tem de passar para trás do verbo. 
 A14: O pronome tem de passar para antes do verbo. 
 A11: Posso dizer como é que era? Nós não mos 

descansar.  
P:  E  é isso que é dito?  
 A11: Não. É nós descansarmos.  
P: A15  
Quadro 1- discussão sobre a representação gráfica de descansarmos 

 

Observe-se, em primeiro lugar, a dúvida do aluno A13 e o modo com explica a necessidade de 
hífen. Atente-se, igualmente, na resposta de A17:  

Não	  é	  com	  hífen	  porque	  se	  nós	  mudarmos	  a	  frase	  para	  a	  negativa	  o	  mos	  tinha	  de	  passar	  para	  trás.	  

O aluno recorre ao critério das possibilidades de colocação do pronome para verificar se mos em 
contexto de negação seria anteposto à forma verbal. Veja-se o exemplo abaixo para melhor 
compreendermos o conhecimento linguístico em causa: 

Ao darmos o peixe, não ensinamos a pescar. 

Os peixes, podes dar-mos? 

A forma darmos corresponde à  primeira pessoa do plural do infinito flexionado do verbo dar, 
correspondendo –mos ao morfema de pessoa e número; enquanto –mos em  dar-mos é a contração 
dos pronomes pessoais: forma de complemento indireto (me) e direto (os). O aluno A17 recorreu a 
conhecimento morfossintático para saber que a forma pronominal em contextos de negação se 
antepõe à forma verbal: não darmos vs não mos dar. A construção do conhecimento morfossintático 
para agir nestas situações permitirá uma maior vigilância na escrita: quer na fase de textualização, 
quer durante a revisão, menorizando, deste modo, um problema que é frequente observar-se ainda 
na escrita de jovens universitários. 

Já nos dois excertos abaixo, discute-se um problema que é frequente na grafia do português: a 
escolha entre –am e –ão em final de palavra: 
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 A12: Deverão é com ão ou am? 
P: O que é que tu achas?  
 A12: ão 
P: Porquê?  
 A12: hum.. 
P: Vamos lá pensar, a A12 perguntou se deverão é 

com ão ou com am. Vamos todos pensar sobre a 
palavra para ajudar a A12. 

 

P: Diz lá A5. Achas que é com ão ou com am?  
 A5: Com ão. 
P: Porquê?  
 A5: Porque lê-se ão 
P: tens de falar mais alto  
 A5: Porque se lê rão 
P: A6  
 A6: Eu acho que é com am 
P: Porquê?  
 A6: Porque deverão é da palavra, é do verbo deve. 

Então se deve quando nós queremos pôr no plural é 
com m, aqui também é. 

 A14: É com ão porque está no futuro. 
Quadro 2 – discussão sobre a grafia de -ão 

 

Como vemos, a dúvida é entre a grafia –am e –ão e a estratégia usada é a da classe de palavra - 
verbo e flexão verbal (futuro). Os alunos revelam alguma consciência linguística, ainda que não 
abarquem completamente o fenómeno em causa.  

Como sabemos, esta estratégia resolve neste caso, mas não responde noutros. Observe-se uma 

outra discussão, num outro grupo de 4º ano  

 A1: “Queiram”, é com “am” ou com “ao”? 
 A2- É com “am”. 
Prof - Porquê?  
 A2 - Porque com “ao”, era “queirão” (acentua 

bastante o som “ão”, mostrando que seria uma palavra 
aguda). 

Quadro 3 – discussão sobre a grafia de -am 
 

Sem recorrer a metalinguagem, a aluna demonstra que a distinção entre –am e –ão assenta na 
acentuação da palavra. Na verdade, as verbalizações dos alunos permitem aceder ao seu 
conhecimento linguístico. As verbalizações colocam a questão da relação entre conhecimento 
linguístico e consciência linguística. Esta capacidade para observar a língua não conduz diretamente 
ao conhecimento linguístico sistemático. A transição entre o conhecimento em uso e o conhecimento 
sistemático não se faz de forma espontânea, nem decorre da atividade metalinguística que se 
desencadeia durante os usos verbais (Camps, 2009, p. 211). A partir destas atividades torna-se 
necessário avançar para a observação controlada e questionamento sistemático para aproveitar este 
conhecimento que emergiu na partilha e que é necessário sistematizar e de seguida treinar. 

Assim, retomando a explicação da aluna foram elaboradas listas de palavras terminadas em –ão e 
–am. Foi seguido o procedimento de observação e análise das formas linguísticas, descoberta das 
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regularidades e formulação da regra (Sousa e Cardoso, 2005, Duarte, 2008): quando a palavra é 
aguda termina em -ão como paixão, verão ou deverão e quando é grave termina em –am como 
estavam, deviam. Sempre que a dúvida surgiu de novo remeteu-se os alunos para o cartaz afixado na 
sala de aula. 

4. Notas conclusivas 

A escrita é uma atividade cognitiva de natureza metalinguística, exigindo ensino e reflexão sobre o 
objeto a conhecer. O ditado pode constituir uma excelente ferramenta pedagógica para desenvolver 
as competências linguísticas em causa. A reflexão elaborada ao longo deste artigo pretende ilustrar 
as potencialidades de tarefas de ditado na construção do conhecimento metalinguístico e ortográfico.  

O tipo de abordagem defendida no ditado em interação é exigente em termos de práticas 
docentes. Supõe a transformação de práticas e a apropriação progressiva de gestos profissionais 
novos, mudança de atitude, entre outros, face ao erro. Supõe, igualmente, conhecimento linguístico e 
competências de gestão da interação (Nadeau & Fisher, 2014, p.6).   

Do trabalho realizado até ao momento, salientam-se: o entusiasmo, a melhoria dos conhecimentos 
dos alunos e  a enorme motivação dos professores. O crescimento do conhecimento dos primeiros 
observa-se a tanto na capacidade de autorregulação e melhoria da escrita, como na capacidade de 
argumentação e justificação das opções tomadas. 
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Resumo 

O artigo apresenta o relato de uma intervenção no 4º ano de escolaridade com a obra de Ondjaki, 
Ynari, a menina das cinco tranças. A obra foi trabalhada em duas turmas distintas pertencentes ao 
mesmo agrupamento de escolas: numa com um conjunto de sequências didáticas baseadas no 
programa de leitura fundamentado na literatura (Yopp & Yopp, 2001); na turma de controlo com uma 
metodologia clássica. Os resultados da intervenção mostram que os alunos da turma onde foram 
aplicadas as sequências didáticas tiveram um melhor desempenho em vários itens quando 
comparados com os alunos da turma de controlo. 

Palavras-chave: leitura, sequência didática, literatura 

Abstract 

The paper presents an intervention in 4th grade with the text of Ondjaki, Ynari, a menina das cinco 
tranças. The text was read into two distinct groups belonging to the same group of schools: in one with 
a set of didactic sequences based on the reading program based in the literature (Yopp & Yopp, 
2001); in the control group with a classic methodology. Intervention results show that students in the 
class where the didactic sequences were applied performed better on several items when compared 
with students of the control group. 

Keywords: reading, didactic sequence, literature 

 

 

 

 

Introdução 

A escola deve ser um espaço aberto e multicultural, cultivando a cultura do outro, ou seja, o 
respeito pelas diferenças. George, Raphael e Florio-Ruane (2003) defendem princípios fundamentais, 
sustentados no sucesso da alfabetização, na tolerância e na diversidade. 

De facto, as escolas são espaços onde as crianças podem desenvolver atividades diárias 
estabelecendo relações sociais, pois o conhecimento cultural é um agente determinante para a 
formação da cidadania do ser humano, cabendo ao professor criar as condições necessárias para 
que as crianças sejam parte integrante do processo cultural, sentindo que têm direito a aprender, que 
são seres importantes e que a sua cultura e a dos outros contribui para a cultura do seu país. 

Vivemos num mundo pluricultural e, desde logo, a escolha das obras de leitura Infanto-juvenil 
terão de dar resposta às mudanças desejadas, implicadas na sensibilização dos alunos para a cultura 
do Outro, para o multiculturalismo e para a aceitação da diferença. 
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Ynari, a menina das cinco tranças: um apelo à solidariedade e ao entendimento 
entre os povos 

Integrada no Plano Nacional de Leitura, Ynari, a menina das cinco tranças, do escritor angolano 
Ondjaki (2004), propõe-nos uma viagem até ao continente africano, vivida num ambiente natural, 
repleto de cores quentes e coloridas. Ynari, a protagonista, descobre, por entre o capim alto, um 
amigo especial de pequena estatura, que a ajuda a perceber a duplicidade de significados do mesmo 
vocábulo. 

Aquele amigo mágico consegue transformar as armas em barro, e, desde logo, também ela deseja 
descobrir a sua própria magia, percebendo que é nas suas tranças que está a resolução dos conflitos 
existentes nas aldeias, simbolicamente representando os continentes. 

Esta caminhada, que visa, fundamentalmente, estabelecer a paz entre os povos, permite 
estabelecer uma ligação ao Outro, contribuindo para a construção de um mundo melhor, mais amigo 
e mais tolerante. 

Este é um texto que, repleto de uma elevada carga afetiva, propõe ao seu leitor uma reflexão lata 
sobre o significado que atribuímos às palavras e aos objetos, no fundo, uma metáfora sobre a 
amizade e sobre a facilidade com que as diferenças, que separam os homens, se podem tornar 
curtas e inexistentes, desde que todos sejam detentores de uma capacidade para escutar e ler o 
mundo na sua essencialidade. 

Metodologia 

 A partir desta obra foi construída uma sequência didática (Pais, 2010), fundamentada no 
programa de leitura baseado na literatura (Yopp & Yopp, 2001), aplicada numa turma do 4º ano de 
escolaridade do Ensino Básico, do concelho do Fundão. Numa outra turma, do mesmo agrupamento 
(a turma de controlo)53, trabalhou-se a mesma obra com uma metodologia considerada mais 
tradicional.  

Caraterização das turmas 

A turma onde exercemos a sequência didática é constituída por dezanove alunos, sendo 
maioritariamente masculina. Um dos alunos não realizou as atividades propostas, porque se 
encontrava enfermo. Não existem retenções a assinalar, sendo que cinco alunos beneficiam de apoio 
educativo duas vezes por semana, durante o período da manhã, pois apresentam dificuldades na 
aprendizagem da área da língua portuguesa, ao nível da dicção, ortografia e expressão escrita. 
Podemos considerar estar perante uma turma heterogénea, cujos alunos revelam ritmos de trabalho e 
capacidades de aquisição de conhecimentos bastante diferentes, no entanto revelam-se interessados 
e participativos, sendo que a maioria mostra gosto pela leitura dentro e fora da sala de aula 
(empréstimo domiciliário de livros por parte da Biblioteca Escolar e aquisição de livros em postos de 
vendas). Face às habilitações académicas dos pais, diremos que existem seis pais sem instrução. A 
maioria situa-se entre o 2º e 3º ciclo e uma minoria tem o ensino superior (bacharelato, licenciatura, 
doutoramento). O nível socioeconómico das famílias considera-se baixo e médio, à exceção de quatro 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
53 Para o desenvolvimento deste estudo, e cumprindo a regulamentação em vigor, foi feito o pedido de autorização à 

Direção do Agrupamento de Escolas João Franco e aos dois professores titulares das turmas. 
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famílias que auferem um extrato social médio-alto. Desconhece-se a profissão de sete pais, havendo 
um professor universitário, um diretor geral, um construtor civil e um engenheiro. Em relação às mães, 
referimos que seis se referenciaram como domésticas, uma contabilista, uma educadora de infância, 
uma costureira, uma fotógrafa e as restantes não auferem profissão. 

 A turma de controlo é constituída por seis crianças do género masculino e sete do género 
feminino, totalizando treze alunos. Registamos a ocorrência de duas repetências e dois alunos que 
usufruem de apoio educativo duas vezes na semana, durante o período da manhã e o da tarde. Estes 
sujeitos revelam dificuldades nas áreas curriculares de língua portuguesa e matemática. No entanto, 
referimos que um deles manifesta uma leitura pouco fluida, apresentando ambos dificuldades na 
interpretação de textos, ao nível ortográfico e na expressão escrita. A maioria dos alunos provem de 
um meio socioeconómico baixo. Visto a escola se encontrar implantada numa zona rural, a maioria 
dos pais e/ou encarregados de educação trabalham na agricultura, na pecuária, em pequenas 
indústrias e serviços; algumas mães são domésticas. A maioria dos alunos possui um conhecimento 
da realidade envolvente muito pequena, já que alguns deles raramente vão à cidade (Fundão), ou a 
outras localidades próximas. Em termos culturais, a maior parte dos alunos possui uma cultura geral 
baixa, justificada pelo baixo nível académico e cultural dos seus familiares.  

Fundamentação das opções 

A sequência didática 

As linhas orientadoras do programa do português como língua materna (AA.VV., 2001) sugerem a 
aplicação de unidades didáticas dinamizadoras, capazes de, na senda da interdisciplinaridade, 
abarcar todas as áreas do saber levando ao encadeamento lógico e processual conducente à 
reflexão da língua materna (nas vertentes da oralidade, leitura e escrita). O professor, quando 
planifica uma aula de língua portuguesa, deve ter por base as unidades didáticas da disciplina, 
variando o mais possível as atividades, por sua vez enquadradas nos conteúdos que pretende 
lecionar; escolher as metodologias que melhor se aplicam; ter em conta os interesses e motivações 
dos alunos. Em termos pedagógicos, a escolha da motivação é a base de sucesso na aprendizagem, 
pois quanto maior for o interesse dos alunos pelo tema que vão aprender, mais rapidamente 
interiorizam e selecionam o conhecimento. A este propósito, Fernanda Irene Fonseca (1994: 121) 
remete para a importância do ensino da língua portuguesa como uma abertura, sendo esta a própria 
motivação “abrindo a possibilidade de uma relação de aprendizagem fundada numa motivação em 
que o motivo de interesse é a própria língua”.  

O programa de leitura fundamentado na literatura 

As atividades a trabalhar basearam-se nas propostas de Yopp & Yopp (2001) e foram pensadas 
especificamente para serem aplicadas no 4º ano de escolaridade do Ensino Básico. Numa concepção 
holística da língua, incluíam o desenvolvimento das competências específicas da leitura, da 
compreensão, da expressão oral e escrita, competências do modo oral e competências do 
conhecimento explícito da língua. 

A partir da leitura do texto, lido pela professora à turma, este foi dividido em quatro partes, 
permitindo ao ouvinte/leitor desenvolver atividades inferenciais relativamente às partes do texto ainda 
não conhecidas. Todas as atividades são suscetíveis de serem planificadas e aplicadas em qualquer 



Número 9 de 2014 – Educação e Formação 
Formar leitores. Uma experiência no 4º ano de escolaridade, baseada no programa 
de leitura fundamentado na literatura 
www.exedrajournal.com	  

	  
	  

132	  
	  
	  

texto de potencial receção leitora infanto-juvenil, cabendo ao docente adaptá-las aos objetivos de 
trabalho e ao seu contexto de turma.  

As atividades estão dividas em três momentos: pré-leitura, leitura e pós-leitura. 

Na fase da pré-leitura, e dado que o objetivo visado era, em larga medida, o de materializar um 
determinado horizonte de expetativas, estimular a leitura, suscitar a motivação e promover respostas 
pessoais, foram trabalhadas as seguintes atividades: 

• Aplicação da técnica “Book-Talk”54 (Pontes & Barros, 2007), bem como da técnica “Book 
Boxes”55 (Yopp & Yopp, 2001), também conhecida como “Cesta Literária”.          

Retomamos, neste domínio, a importância de ajudar a criança a fazer inferências sobre aquilo que 
leu ou ouviu correlacionando-as com a bagagem cultural de que é portadora. Relembramos Giasson 
(1993), que, a apresentar as componentes relativas às estruturas do leitor, remete para os 
conhecimentos sobre o mundo bem como os conhecimentos sobre a língua. Igualmente, esta fase da 
pré-leitura envolve processos de adivinhação que permitem fazer previsões, construir imagens 
mentais e concomitantemente raciocinar na ligação com os conhecimentos do presente e do 
passado. Em simultâneo, podemos afirmar que todos os processos são exercitados no decorrer deste 
tipo de atividade, pois, ao desenvolver-se o vocabulário, igualmente se perspetivam quer os 
processos de integração, quer os de elaboração, os metacognitivos e até os microprocessos (Irwin, 
1986). 

Durante a fase da leitura, e atendendo a que o objetivo visado era, em larga medida, o de 
estimular respostas pessoais, as atividades realizadas foram, para além da leitura do texto, as 
seguintes:  

• “Os mapas de emoções” (“Feelings Charts”, na expressão de Yopp & Yopp, 2001: 87).  
• “Mapa da personagem com prova real” (Pontes e Barros, 2007: 75). 
• “Mágico das Palavras” (adaptada de Costa e Sousa, 2007: 62). 
• “Ten Important Words” (Yopp & Yopp, 2001: 90) ou “Senhor do Essencial”. 
• “Graphic Organizers” (Yopp & Yopp, 2001: 73) ou “Diagramas”. 

Todas estas atividades possibilitam ao aluno, com o apoio do professor, um mais amplo e 
pormenorizado conhecimento do texto lido, seja por meio dos “mapas de emoções” (úteis para 
caraterizar e analisar, em profundidade as personagens, assim como para expandir o conhecimento 
do vocabulário), o “Mapa da personagem com prova real”, o “Mágico das Palavras”, as palavras-
chave mais relevantes (“Ten Important Words”) ou os “Diagramas”. Estes últimos são particularmente 
relevantes para ajudar os alunos a organizar graficamente a informação e a compreender alguns dos 
sentidos menos patentes do texto. 

Na fase da pós-leitura, as atividades realizadas, visando consolidar comunidades leitoras e 
estimular respostas pessoais, consistiram nas seguintes: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
54 Book-talk é uma atividade que tem como objetivo principal despertar curiosidade no leitor para o texto que irá abordar, 

apela à capacidade interpretativa, com base em informações obtidas a partir de catálogos das editoras ou uma breve sinopse 
informativa na contracapa do livro. Para aprofundar cf. Souza, Moura & Souza (2006). 

55 A cesta literária é um objecto onde se introduzem adereços importantes (personagens, lugares, estados, emoções, etc), 
susceptíveis de ajudarem na compreensão da obra em estudo. 
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• Seleção de citações estimulantes ou poderosas (“Powerful Passages”, na expressão de 
Yopp & Yopp, 2001: 106) ou “Senhor das Ligações” (Sousa, 2007: 60). 

• “Sketch to Stretch” (Yopp & Yopp, 2001: 108) ou “Ficha do Ilustrador”. 
• “Jogo de palavras”. 
• “Book Charts” (Yopp & Yopp, 2001: 108) ou “Fábricas das Histórias”. 
• “Texto em Leque”. 

Estas atividades ajudam o aluno a resumir, com o recurso a elementos-chave, o essencial da 
narrativa, seja por meio das citações estimulantes ou poderosas (frases ou parágrafos que são 
entendidas como significativas pelo aluno e que merecem ser relembradas ou partilhadas com os 
restantes colegas), seja por meio de uma ilustração do texto ou de parte dele (“Sketch to Stretch”), 
“jogos de palavras”, “fábricas das histórias” (interessantes para trabalhar, com os alunos, aspetos 
ligados à polifonia entre os textos ou conexões de natureza intertextual entre a obra ou partes da 
mesma) ou “texto em leque” (interessante para desenvolver uma escrita lúdica e criativa relacionada 
com a obra em questão). 

Os momentos de avaliação consistiram no desenrolar das seguintes atividades: 

• Fichas “Compreensão Leitora e Ensino Explícito da Língua” . 
• Ficha Sumativa. 
• Ficha de autoavaliação.  

A execução da prática 

Público-alvo: alunos de 4ºano de escolaridade. 

Organização: Grupo-turma, quatro microgrupos e individualmente. 

Duração de cada sessão: 2 blocos de 45 minutos (uma hora e meia). 

Número de sessões: 7. 

Material: texto narrativo, caderno do aluno com guias de leitura (antes da leitura, durante a leitura 
e depois da leitura).  

Avaliação: Compreensão Leitora e Ensino Explícito da Língua, ficha sumativa e ficha de 
autoavaliação.  

Desenvolvimento das atividades 

Iniciámos o estudo da obra recorrendo à técnica “Book-Talk”, que corresponde à exploração dos 
elementos paratextuais, os quais, pelo seu carácter polissémico, se prestam a possíveis 
antecipações, podendo os alunos ativarem os seus quadros intertextuais. 

Em seguida, o livro foi apresentado à turma, e, em simultâneo, a docente expôs os cartazes 
alusivos à capa e guardas, como possíveis antecipações do conteúdo do livro. 
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Capa 
Questões Descritores de desempenho 
Qual é o título da obra?  

Identifica autor da obra 
Distingue autor de ilustrador 
Caracteriza a menina de modo físico 
Faz inferências lógicas 
Faz inferências criativas 
Desenvolve a imaginação 
Desenvolve a criatividade 
Identifica espaços 
 

Quem é o autor desta obra? 
Como se chama o ilustrador? 
Quem é a personagem principal? 
Quais são as cores predominantes? 
Que animais farão parte da história? 
Descreve fisicamente Ynari. 
Em que continente se passará esta história? 

Justifica. 
Por que razão terá a menina cinco tranças? 

 

Guardas 
A professora distribuiu um guia de leitura, contendo uma grelha com as perguntas relativas à fase 

da Pré-Leitura. Os alunos preencheram, e, de seguida, a docente recolheu-as e procedeu à sua 
análise. 

Questões Descritores de desempenho 
O que representa a cor azul? E a amarela? 

Faz inferências lógicas 
Faz inferências criativas 
Desenvolve a imaginação 
Desenvolve a criatividade 
Identifica espaços 
Menciona vocábulos 
Seleciona vocábulos 

Quem são as personagens desenhadas? 
Que relação existirá entre eles? 
Que aglomerados vemos na imagem? 
O que vemos em cada aldeia? 
Por que razão os dois amigos percorreram todas as 

aldeias? 
Por que motivo a menina vai perdendo as tranças? 

 

Justificação da atividade 
 
Estas atividades tiveram como objetivos: 

• Ativar a competência enciclopédica do aluno, através da exploração de elementos 
paratextuais, a capa, o título e as ilustrações, as guardas; 

• Encorajar os discentes a expressar as suas ideias e partilhar experiências; 
• Desenvolver a oralidade; 
• Educar para a cidadania. 

• Desenvolver a oralidade; 
• Fazer inferências; 
• Desenvolver a criatividade; 
• Dar opiniões. 

Assim, à volta do texto, os alunos desenvolvem a competência da oralidade, beneficiando da 
partilha do grupo turma, levantando hipóteses acerca do conteúdo da obra, que serão confirmadas ou 
não. 

A docente reforçou a atividade recorrendo à técnica “Book Boxes” ou estratégia da “cesta literária” 
para um melhor entendimento e antecipação da obra em estudo, levando uma caixa pedagógica. Nela 
introduziu objetos da narrativa que permitiram os alunos fazer inferências criativas e lógicas, que os 
ajudassem a perceber o conteúdo do livro. 
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Questões Descritores de desempenho 
A boneca que personagem representa? 

Caracteriza a menina de modo físico 
Faz inferências lógicas 
Faz inferências criativas 
Desenvolve a imaginação 
Desenvolve a criatividade 
Emite opiniões 
Menciona vocábulos 
Seleciona vocábulos 

Descreve fisicamente a menina. 
Que significado terão as cinco tranças? 
Que relação se estabelecerá entre o homem e a 

menina? 
Para que serve uma cabaça? 
Nesta história a cabaça terá a mesma utilidade ou 

outra? Qual?  
Qual será o motivo do objecto coração? 
O que representa a pomba? 

Para que servem as armas?  

 

Fase durante a Leitura 

Descrição da atividade 

O texto literário foi dividido em quatro partes, correspondendo cada uma a uma sessão de leitura. 
A professora procedeu à leitura de algumas partes do texto com expressividade e em voz alta, 
solicitando, frequentemente, leituras feitas pelos alunos para a turma.  

É de salientar que o grupo-turma trabalhou com metodologias diferenciadas: trabalhos individuais, 
mas também vários trabalhos coletivos e em microgrupo. Cada microgrupo elegeu um porta-voz para 
apresentar as informações aos restantes colegas, recorrendo a estratégias diversificadas: digitais, 
cartazes, desenhos e esquemas, durante a sistematização das atividades, que decorreram durante e 
depois da leitura.  

Atividade 1 

Desenvolvimento da atividade 

Terminada a leitura de cada excerto, a professora distribuiu aos microgrupos o guia de leitura 
designado «Fábrica das Sensações» na qual os discentes registaram os sentimentos vividos, 
enquanto decorreu a leitura. Antes de se iniciar a atividade, a docente colocou, previamente, em cima 
da mesa de trabalho dos microgrupos cartões com palavras respeitantes a temáticas e os alunos 
escolheram as que mais se adaptavam ao excerto da obra em estudo. 

O grupo que terminou, mais rapidamente, o preenchimento do guia de leitura, fez-se representar 
pelo porta-voz que apresentou as informações, colocando os cartões, já referidos, no quadro. Os 
restantes colegas do grande-grupo foram acrescentando informações, adicionando mais cartões. 

Justificação da atividade 

Esta atividade teve como objetivos: 

• Identificar sentimentos vividos; 
• Desenvolver a oralidade; 
• Desenvolver a capacidade de síntese. 
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Atividade 2 

Desenvolvimento da atividade 

A professora distribui a cada aluno o “Mapa da Personagem com Prova Real” no qual os alunos 
registaram o nome das personagens e fizeram o retrato físico e psicológico, através de citações do 
texto, como prova real dos fatos. Posteriormente, alguns elementos da turma, de forma aleatória, 
registaram as informações num esquema, num quadro interativo. 

Justificação da atividade 

Esta atividade teve como objetivos: 

• Identificar personagens; 
• Caracterizar fisicamente personagens; 
• Caracterizar psicologicamente personagens; 
• Utilizar as TIC. 

Atividade 3 

Desenvolvimento da atividade 

A professora distribui aos alunos o guia de leitura “Mágico das Palavras”, em que uma das tarefas 
dos alunos foi ocuparem-se das palavras difíceis ou desconhecidas. Para conhecerem os 
significados, eles tiveram de manusear o dicionário, registar o significado e criar frases a partir das 
mesmas. 

Com o mesmo propósito (complemento da atividade), sugeriu-se aos elementos do grupo-turma 
que pesquisassem na internet, a partir do PC Magalhães de cada um, as imagens relativas às 
palavras desconhecidas e os que as descobrissem, em primeiro lugar, as apresentassem ao grupo-
turma, para que eles também pudessem visualizá-las. Posteriormente, procederam às impressões 
das imagens e fixaram-nas no quadro. 

Justificação da atividade 

Esta atividade teve como objetivos: 

• Manusear o dicionário; 
• Alargar o vocabulário; 
• Utilizar as TIC; 
• Expandir a competência enciclopédia do aluno. 

Atividade 4 

Desenvolvimento da atividade 

 A docente procedeu à distribuição do guia de leitura “Senhor do Essencial” aos alunos, aquando 
dos registos principais, sendo esta parte feita em trabalho coletivo. Posteriormente, cada discente, 
individualmente, teve de construir um breve sumário sobre o que foi lido em cada sessão, não 
esquecendo os elementos chave da leitura.  
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Justificação da atividade 

Esta atividade teve como objetivos: 

• Desenvolver a capacidade de síntese; 
• Distinguir o fundamental do acessório; 
• Desenvolver a expressão escrita. 

Atividade 5 

Desenvolvimento da atividade 

Outra atividade coletiva nesta fase da Leitura consistiu no fato de a docente fornecer aos alunos 
um “Diagrama”. Assim, montou no quadro um diagrama igual, para que os alunos seguissem os 
passos a executar. Em jeito de perguntas e respostas, dadas pelos alunos, foi-se preenchendo este. 

Justificação da atividade 

Esta atividade teve como objetivos: 

• Saber esquematizar informação; 
• Aprender a preencher diagramas; 
• Apreender o sentido global da narrativa; 
• Desenvolver a expressão oral; 
• Apreender o sentido global do excerto lido; 
• Desenvolver a capacidade de compreensão; 
• Desenvolver a expressão escrita; 
• Aplicar os conhecimentos gramaticais. 

 

Fase de Pós-Leitura 

Atividade 1 

Desenvolvimento da atividade 

A docente distribui a “Ficha do Ilustrador”, aos alunos, na qual eles representaram livremente a 
sua perspetiva acerca da leitura global, de um excerto da obra, acerca de uma das personagens, 
ação, etc. Tiveram a oportunidade de fazer a sua representação através de um desenho e afixaram-
no posteriormente no placar, para ser visto por todos os colegas. 

Justificação da atividade 

Esta atividade teve como objetivos: 

• Criar diferentes registos de comunicação; 
• Valorizar o texto icónico; 
• Apreender o sentido global do excerto; 
• Identificar as personagens 



Número 9 de 2014 – Educação e Formação 
Formar leitores. Uma experiência no 4º ano de escolaridade, baseada no programa 
de leitura fundamentado na literatura 
www.exedrajournal.com	  

	  
	  

138	  
	  
	  

Atividade 2 

Desenvolvimento da atividade 

Como atividade de Pós-Leitura, a docente forneceu aos alunos a ficha “Jogo de Palavras,” na qual 
eles puderam escolher os cartões com palavras-chave relativas ao bem e ao mal, previamente 
elaborados pela professora. Em seguida, organizou-se um cartaz, nos moldes da ficha. 

Justificação da atividade 

Esta atividade teve como objetivos: 

• Educar para a cidadania; 
• Distinguir conceitos dicotómicos: o bem/o mal; 
• Identificar sentimentos vividos; 
• Expressar sentimentos; 
• Desenvolver a expressão oral 

Atividade 3  

Desenvolvimento da atividade  

Outra atividade apresentada aos alunos prende-se com a ficha “Fábrica das Histórias”, que a 
professora distribuiu e foi preenchida individualmente. Posteriormente, alguns alunos, de forma 
voluntária, procederam à comparação dos vários registos, no quadro interativo, e construíram um 
guião síntese com os contributos de todos relativamente a este assunto. 

Justificação da atividade 

Esta atividade teve como objetivos: 

• Aprender o sentido global do texto; 
• Desenvolver a capacidade de síntese; 
• Distinguir as diversas teias que compõem a narrativa; 

o Utilizar as TIC. 

Atividade 4 

Desenvolvimento da atividade 

A professora propôs, como uma das atividades a realizar na fase da Pós-Leitura, um exercício de 
escrita designado “Texto em Leque”. Para que esta atividade tenha sido possível a docente dobrou 
uma folha de papel cavalinho, papel mais resistente, em forma de leque e na primeira dobra do leque, 
escreveu a seguinte frase: “Vamos fazer laços de amizade…”. Em seguida, passou o respetivo leque 
por cada aluno que escreveu, cada um, na sua dobra, mas sem poderem ver o registo anterior. 
Terminada esta fase, a professora abriu o leque e partilhou com os seus alunos toda a informação 
contida nele, mas, para isso, teve de transcrever toda a informação, no quadro. Sendo uma atividade 
coletiva, ajudou os alunos a refletir acerca dos conectores de ligação e temporais, visando dar 
coerência textual ao texto escrito. 
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Justificação da atividade 

Esta atividade teve como objetivos: 

• Desenvolver a capacidade criativa; 
• Desenvolver a expressão escrita; 
• Aplicar conectores gramaticais; 
• Desenvolver a capacidade de síntese; 
• Estabelecer encadeamento das ideias. 

Atividade 5 

Desenvolvimento da atividade 

O guião “Senhor das Ligações” deu o mote a esta atividade: tratou-se de uma atividade de 
carácter coletivo, na qual os alunos tentaram encontrar ligações possíveis com o meio que os rodeia, 
com a vida real, ou com outras leituras que já tivessem feito. Na discussão em grande grupo, os 
discentes deram o testemunho pessoal das suas experiências, acabando por se escrever um texto 
coletivo. 

Justificação da atividade 

Esta atividade teve como objetivos: 

• Partilhar experiências; 
• Fazer inferências lógicas; 
• Contactar com diferentes formas de registos;  
• Incutir o espírito de entre ajuda. 

Momentos de avaliação 

1º Momento: 

Desenvolvimento da atividade 

A professora, no final da leitura de cada excerto, depois de realizados os guiões de leitura, já 
referenciados e explicados, distribuiu uma ficha “Compreensão Leitora e Ensino Explícito da Língua”, 
contendo questões acerca da leitura realizada e também relativas ao ensino explícito da língua. Os 
alunos preencheram, e, em seguida, a docente recolheu-as procedendo à análise dos resultados, 
segundo critérios de correção, previamente estabelecidos numa grelha, antecipadamente, elaborada. 

Justificação da atividade 

Esta atividade teve como objetivos: 

• Apreender o sentido global do excerto lido; 
• Desenvolver a capacidade de compreensão; 
• Desenvolver a expressão escrita; 
• Aplicar os conhecimentos gramaticais 
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2º Momento: 

Desenvolvimento da atividade: 

A professora, no final da leitura da narrativa integral, distribuiu uma ficha “Sumativa” contendo 
questões acerca da leitura da obra, também relativas ao ensino explícito da língua, e, ainda, um 
pequeno texto para redigir. Os alunos preencheram, e, em seguida, a docente recolheu-as, 
procedendo à análise dos resultados numa grelha, previamente elaborada. 

Justificação da atividade 

Esta atividade teve como objetivos: 

• Apreender o sentido global da narrativa estudada; 
• Desenvolver a capacidade de compreensão; 
• Desenvolver a expressão escrita; 
• Aplicar os conhecimentos gramaticais; 
• Desenvolver a imaginação e criatividade; 

3º Momento: 

Desenvolvimento da atividade 

O último momento da avaliação consistiu no fato de a professora distribuir uma ficha 
“Autoavaliação”. Nela, o aluno teve oportunidade de refletir acerca do trabalho desenvolvido, ao longo 
de vários dias, e, de expressar as suas dificuldades e as aprendizagens que conseguiu alcançar.  

Justificação da atividade 

Esta atividade teve como objetivos: 

• Refletir acerca do trabalho desenvolvido;  
• Apresentar as dificuldades sentidas; 
• Expressar as suas aprendizagens. 

Resultados e interpretação dos momentos de avaliação 

Depois de submetidos a um conjunto de itens avaliativos, os alunos de cada uma das escolas 
objeto da nossa pesquisa obtiveram resultados de desempenho diversos. 

No que concerne ao item “Compreensão Leitora e Ensino Explícito da Língua”, o gráfico 156 mostra 
claramente que os alunos da turma onde desenvolvemos a sequência didática revelaram um melhor 
desempenho em quase todos os itens considerados. As exceções vão para os itens: reconhece o 
grau dos adjetivos, conjuga o verbo no presente do indicativo57 e descreve fisicamente a protagonista. 
Há nitidamente, uma descida nos aspetos relacionados com o conhecimento explícito da língua. Os 
totais indicados no gráfico 2 dão à escola da cidade uma representação de 74.80%, ficando para a 
outra escola uma percentagem de 67,10 %. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
56 Para uma melhor clarificação dos gráficos, decidiu-se manter o nome das escolas. 
57 O professor da turma (titular de turma), na semana anterior, tinha abordado estes conteúdos gramaticais e, por isso 

mesmo, não inserimos atividades respeitantes a estes itens. 
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A ficha nº 2 “Compreensão Leitora e Ensino Explícito da Língua” revela um desempenho dos 
alunos da EB1 de Pêro Viseu ligeiramente mais elevada do que o dos alunos da EB1 João Franco, 
como atestam os gráficos 3 e 4. Não se observam ainda assim grandes assimetrias na maioria dos 
itens, havendo uma maior homogeneidade, sendo que a exceção vai para questões que testam 
aspetos gramaticais, como por exemplo, relaciona sinónimos e identifica tipo e forma de frases.  
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No que diz respeito à ficha nº3, “Compreensão Leitora e Ensino Explícito da Língua”, 
declaradamente mostra uma diferença percentual de 11.30 entre as duas turmas como se verifica no 
gráfico 6. Os alunos da EB1 João Franco apresentam melhores resultados na maioria dos itens 
apresentados no gráfico 5, contudo os alunos da EB1 de Pêro Viseu apresentam uma diferença 
assinalável nos itens reconhece atitudes da personagem; identifica a classe do nome; escreve o grau 
da classe do nome; revelando um conhecimento maior no que concerne ao conhecimento explícito da 
língua. 



Número 9 de 2014 – Educação e Formação 
Formar leitores. Uma experiência no 4º ano de escolaridade, baseada no programa 
de leitura fundamentado na literatura 
www.exedrajournal.com	  

	  
	  

144	  
	  
	  

 

 

 

Relativamente à ficha nº4 “Compreensão Leitora e Ensino Explícito da Língua”, constata-se que os 
alunos da turma da EB1 João Franco revelaram melhor desempenho com uma representação de 
87,30% relativamente aos alunos da EB1 de Pêro Viseu, com uma percentagem um pouco mais 
baixa de 82,30%, como vemos no gráfico 8 respeitante aos totais das turmas. No gráfico 7 
verificamos que o item mais assimétrico foi o que analisa as ações das personagens no qual os 
alunos da EB1 João Franco foram declaradamente mais eficazes na resposta. Os itens classifica 
espaços, identifica atitudes da protagonista e reconhece classes e subclasses quase apresentaram 
empate técnico, porém os alunos da EB1 de Pêro Viseu estiveram ligeiramente melhores nas 
respostas dadas. Os números de 6,1% indicam que alunos da EB1 de Pêro Viseu obtiveram melhor 
resultado na questão identifica sentimentos face ao resultado dos alunos da turma da EB1 João 
Franco de 4,4%. 



Número 9 de 2014 – Educação e Formação 
Formar leitores. Uma experiência no 4º ano de escolaridade, baseada no programa 
de leitura fundamentado na literatura 
www.exedrajournal.com	  

	  
	  

145	  
	  
	  

Gráfico 9 – Resultados da Ficha sumativa 

 

 
Gráfico 10 – Totais da sumativa 

 

 

Como revelam os dados estatísticos no gráfico 10, respeitante à ficha sumativa, atrevemo-nos a 
dizer que quase assistimos a um empate técnico em que, curiosamente, a turma da EB1 de Pêro 
Viseu conseguiu alcançar um valor de 65,90% contra os 65,60% alcançados pela turma da EB1 João 
Franco. No gráfico 9 conseguimos ver que a maioria dos itens apresentou resultados homogéneos, 
alternando as duas turmas. As exceções vão para os itens: associa atitudes às personagens e 
relaciona família de palavras em que os alunos da EB1 de Pêro Viseu responderam com mais 
eficácia. Outra disparidade nos resultados foi nas questões: relaciona acontecimentos e na produção 
de texto em que os resultados positivos foram notórios na turma da EB1 João Franco em relação aos 
atingidos pelos alunos da turma da EB1 de Pêro Viseu. 
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Conclusões 

A análise de conteúdo teve como base os alunos oriundos de duas turmas, uma primeira da 
Escola João Franco, na cidade do Fundão e uma segunda de Pêro Viseu, uma localidade rural do 
concelho do Fundão e que está incluída no mesmo agrupamento da primeira. No que toca à própria 
orgânica de cada turma, estas apresentam entre elas dimensões algo distintas, dado que a turma 1 
tem 18 elementos, e a sua congénere de Pêro Viseu 13 elementos. Em face destas circunstâncias, e 
da natureza dos próprios dados, optámos, no que respeita ao seu tratamento e análise, pelo cálculo 
das respetivas médias, precisamente para colmatar uma assimetria, que, com a seleção de outras 
técnicas e procedimentos estatísticos, não seria de todo possível. Desta forma, podemos passar à 
análise dos dados empíricos, descomprometidos de qualquer enviesamento analítico, dado que a 
média é, em termos estatístico, uma estatística de tendência central, que nos permite comparar 
diferentes grupos ou conjuntos com diferentes proporções, de forma consistente.  

No que diz respeito aos dados propriamente ditos e tendo como ponto de referência os totais por 
ficha de ambas as turmas, constatámos uma preponderância por parte da turma onde desenvolvemos 
a sequência didática, com melhores médias em três destas, isto é, na ficha 1, 3 e 4 com 
respetivamente 74.8%, 84.2% e 87.3%. Já a turma de controlo obteve nestas mesmas 67.1%, 71.1% 
e 82.3% respetivamente. Esta última turma consegue afirmar-se claramente numa das fichas, mais 
concretamente na ficha 2, atingindo os 90.9%. Já a turma da sequência didática fica-se pelos 84.4%. 
Finalmente, na chamada ficha sumativa, existe um quase empate em termos estatísticos, dado que 
se a turma onde desenvolvemos a sequência didática atinge a fasquia dos 65.6%, a turma de controlo 
obtém mais 0.3, ficando-se pelos 65.9%. Evidentemente que este tipo de metodologia só poderia 
colher outros resultados caso se tratasse de um trabalho mais alargado no tempo. De qualquer modo, 
é sempre importante experimentar estratégias inovadoras que potenciem o prazer de ler e 
concomitantemente contribuem para a formação de leitores voluntários. 
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Resumo 

As vantagens decorrentes da adoção de estratégias de intertextualidade em contexto letivo estão 
já satisfatoriamente documentadas em alguns estudos. Os textos curriculares de 1991 prescreviam 
orientações explícitas e referiam a rendibilidade didática deste conceito, destacando várias 
propriedades pedagógicas resultantes do seu uso, quer na motivação para a leitura quer, ainda, no 
enriquecimento dos horizontes literários dos alunos.  

Todavia, e por razões diversas, a leitura intertextual raramente teve um lugar de primazia por entre 
as práticas de trabalho neste ciclo, sendo (quase) sempre uma opção diferida para o 3º Ciclo e 
Ensino Secundário. O atual Programa de Português inclui uma clara menção a este procedimento de 
leitura para o 2º CEB. Com efeito, o referido texto programático menciona na seção de conteúdos, a 
“Intertextualidade (DT C1.2) - Alusão, citação, paráfrase, paródia, plágio” (Português: 85), sendo que 
os descritores de desempenho alertam para a necessidade de “Identificar relações, formais ou de 
sentido, em vários textos, abrindo redes intertextuais.” Estas orientações são posteriormente vincadas 
no programa do 3º CEB, onde se salientam os benefícios de que os alunos têm ao “Interpretar várias 
modalidades e relações de intertextualidade” (p.134).  

Ora, em função destas coordenadas programáticas propomos, após um breve recorte teórico do 
conceito de intertextualidade, sugerir três propostas destinadas ao 2º CEB. Esses ensaios didáticos 
poderão ilustrar a espessura estética, formal e semântica dos textos literários face a outros materiais 
que concorrem para a aprendizagem da leitura. 

Palavras-Chave: Leitura, intertextualidade, ensino da literatura, leitura no 2º CEB. 

Abstract 

The income resulting from the adoption of strategies of intertextuality are satisfactorily documented 
practices in the teaching of Portuguese. The 1991 curriculum texts gave explicit guidelines about the 
advantages of didactic exploration of this concept, highlighting various pedagogical properties 
motivating its use, students´s motivation to read. 

However, and for various reasons, intertextual reading rarely had primacy among the working 
practices in this cycle, being pushed for the 3rd cycle and secondary education. The current 
Portuguese program includes a clear reference to this reading procedure for 2nd CEB. The program 
clearly mentions "Intertextuality (C1.2 DT),  allusion, quotation, paraphrase, parody, plagiarism" 
(Português: 85), and the descriptors indicate the need for "Identifying relationships, formal or direction, 
in several texts, opening intertextual networks. "These guidelines are then visible in the 3rd CEB 
program, where we highlight the advantages that students will have to "interpret various forms and 
relations of intertextuality" (p.134). 

According to these programmatic indications, after a short theoretical framework of the concept of 
intertextuality, we propose three possibilities for the 2nd CEB. These didactic tests may illustrate the 
aesthetic and formal semantics of literary texts in relation to other materials that contribute to learn 
how to read. 

 Keywords: Reading, intertextuality, literature teaching, reading instruction. 
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Deve	  haver,	  no	  mais	  pequeno	  poema	  de	  um	  poeta,	  qualquer	  coisa	  por	  onde	  se	  note	  que	  existiu	  Homero.	  

A	  novidade,	  em	  si	  mesma,	  nada	  significa,	  se	  não	  houver	  nela	  uma	  relação	  com	  o	  que	  a	  precedeu.	  Nem,	  
propriamente,	  há	  novidade	  sem	  que	  haja	  essa	  relação.	  Saibamos	  distinguir	  o	  novo	  do	  estranho,	  o	  que,	  
conhecendo	  o	   conhecido,	  o	   transforma	  e	  varia,	   e	  o	  que	  aparece	  de	   fora,	   sem	  conhecimento	  de	   coisa	  
nenhuma.	  Entre	  os	  escritores	  que	  descendem	  com	  novidade	  da	   velha	  estirpe	  e	  os	  que	  aparecem	  por	  
novos	  por	  pertencer	  a	  uma	  estirpe	  incógnita	  há	  a	  mesma	  diferença	  que	  há	  entre	  o	  homem	  que	  nos	  dá	  
uma	   sensação	  de	  novidade	  por	   frases	  novas	  que	  diz	  e	  o	  que	  nos	  dá	  uma	   sensação	  de	  novidade,	  por,	  
falando	  mal	  nossa	  língua,	  nos	  dizer	  estropiadamente	  qualquer	  frase	  dela.	  

Pessoa,	  Fernando	  (1966):	  Páginas	  Íntimas	  e	  de	  Auto-‐Interpretação.	  (Textos	  estabelecidos	  e	  prefaciados	  
por	  Georg	  Rudolf	  Lind	  e	  Jacinto	  do	  Prado	  Coelho.)	  Lisboa:	  Ática,	  p.	  390.	  

“Et	  c´est	  bien	  cela	  l’inter-‐texte:	  l’impossibilité	  de	  vivre	  hors	  du	  texte	  infini	  -‐	  que	  ce	  texte	  soit	  Proust,	  ou	  
le	  journal	  	  quotidien,	  ou	  l’écran	  télévisuel;	  le	  livre	  fait	  le	  sens,	  le	  sens	  fait	  la	  vie”.	  

Barthes,	  Roland	  (1973).	  	  Le	  plaisir	  du	  texte.	  Paris:	  Seuil.	  

“(...)	  há	  quem	  leve	  a	  vida	  inteira	  a	  ler	  sem	  nunca	  ter	  conseguido	  ir	  mais	  além	  da	  leitura,	  ficam	  pegados	  à	  
página,	  não	  percebem	  que	  as	  palavras	  são	  apenas	  pedras	  postas	  a	  atravessar	  a	  corrente	  de	  um	  rio,	  se	  
estão	  ali	  é	  para	  que	  possamos	  chegar	  à	  outra	  margem,	  a	  outra	  margem	  é	  que	  importa,	  A	  não	  ser,	  A	  não	  
ser,	  quê,	  A	  não	  ser	  que	  esses	  tais	  rios	  não	  tenham	  duas	  margens,	  mas	  muitas,	  que	  cada	  pessoa	  que	  lê	  
seja,	  ela,	  a	  sua	  própria	  margem,	  e	  que	  seja	  sua,	  e	  apenas	  sua,	  a	  margem	  a	  que	  terá	  de	  chegar	  (...).”	  	  

Saramago,	  José	  (2000).	  A	  Caverna.	  Lisboa:	  Caminho.	  

1. Campo concetual de intertextualidade  

A intertextualidade é, originariamente, um dispositivo literário do terreno dos estudos literários que 
estabelece e facilita o diálogo interdiscursivo e intersistémico. Ela pressupõe uma relação sincrónica 
e/ou diacrónica entre textos e, por conseguinte, implica um domínio vasto e complexo do 
conhecimento da literatura. Na realidade, este aparelho textual requer a identificação, o 
reconhecimento e a comparação entre enunciados e/ou partes de obras que mantêm entre si uma 
relação de proximidade ou de interseção. Este processo que aqui restringimos à literatura está, 
claramente, presente em múltiplas atividades e artes, da pintura à escultura, passando pela música, 
fotografia, ou pela publicidade e é, em determinadas áreas, um campo muito fértil de interações. 

Os estudos literários têm tipificado os diferentes géneros e graus de intertextualidade, não só pela 
forma e extensão com que ocorrem mas, ainda, pelo contexto e função que lhes subjazem, 
estandoentre eles a epígrafe, a citação, a paráfrase, a paródia, o pastiche, ou a simples referência ou 
alusão. Ora, como a intertextualidade agiliza transações semióticas entre textos e obras culturais de 
quadrantes iguais ou distintos, ela é, pois, uma técnica e um produto da criação cultural que está 
sempre em processo de construção. Por esse motivo, a intertextualidade constitui um fenómeno de 
assinalável dinamismo cujos processos de significação, complexos e sempre contínuos, ocorrem quer 
no momento da produção, quer da receção. O continuum discursivo e o diálogo que, por exemplo, 
alguns textos mantêm entre si, conferem-lhes uma extraordinária plasticidade e uma inquebrável 
capacidade de se repetirem, acrescentando significados novos aos enunciados que lhes servem de 
ponto de partida. O mesmo princípio é, também, válido para os diálogos interartes e, tanto mais rico é 
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este dispositivo, quanto mais ele conseguir dialogar com outros objetos artísticos dentro e fora da sua 
esfera e/ou do seu tempo. 

A intertextualidade é, ainda, uma marca identitária do sistema literário e que comprova a sua 
homeostase e/ou, também, a sua fratura. Em qualquer dos cenários, existe nas palavras de Bloom 
(2011) uma angústia de influência. Ora, na origem deste conceito estão os estudos de Kristeva 
(1974:64), que o definiu como: 

“tout	  texte	  se	  construit	  comme	  mosaïque	  de	  citations,	  tout	  texte	  est	  absorption	  et	  transformation	  d’un	  
autre	   texte.	   A	   la	   place	   de	   la	   notion	   d’intersubjectivité	   s’installe	   celle	   d’intertextualité,	   et	   le	   langage	  
poétique	  se	  lit,	  au	  moins,	  comme	  double”.	  	  

Também  Bakhtin (1999) se debruçou com subtil argúcia sobre a polifonia da linguagem, 
verificando que todo o discurso é composto de outros discursos, e que toda a fala é habitada por 
vozes diversas. Na análise da obra de Dostoiévski, o autor conclui que o romance seria uma forma 
dialógica privilegiada, pelo fato de ser composto por enunciados de várias naturezas.  

Graças a diferentes mecanismos, a intertextualidade assume distintos graus e extensões, ora 
irrompendo pela literatura, ora desafiando as suas fronteiras. Por isso refere Sollers (apud Samoyault, 
2008:17), que “todo texto situa-se na junção de vários textos dos quais ele é ao mesmo tempo a 
releitura, a acentuação, a condensação, o deslocamento e a profundidade” ou, como acentua 
Foucault (2000:12) “Não existe enunciado que não suponha outros, não existe um só que não tenha à 
sua volta um campo de coexistência, efeitos de série e de sucessão, uma distribuição de funções e 
papéis”, pois “O intertexto não tem outra lei senão a da infinidade dos seus recomeços.” 

Reis (1995:229-230) filia o conceito nos estudos de Gerard Genette afirmando que ele gira 

“em	   torno	   da	   questão	   genérica	   da	   transtextualidade.	   Com	   este	   último	   conceito,	   Genette	   procurou	  
especificar	   o	   objecto	   geral	   da	   poética,	   referindo-‐se-‐lhe	   como	   sendo	   a	   propriedade	   da	   transcendência	  
textual,	  em	  função	  da	  qual	  é	  possível	  "saber	  tudo	  o	  que	  pôe	  (o	  	  texto)	  em	  relação,	  manifesta	  ou	  secreta,	  
com	  outros	  textos"	  .	  

De acordo com a postulação genettiana, “a arquitextualidade é entendida, então, como um tipo 
particular de relação transtextual, a par da intertextualidade, da paratextualidade, da metatextualidade 
e da hipertextualidade.” Reis (1995:229-230) 

Gérard Genette (1982) sintetiza e tipifica as relações transtextuais da seguinte forma: 

“Il	  	  me	  semble	  aujourd'hui	  (...)	  percevoir	  cinq	  types	  de	  relations	  transtextuelles,	  que	  j'enumererai	  dans	  
un	   ordre	   approximativement	   croissant	   d'abstraction,	   d'implicitation	   et	   de	   globalité.	   Le	   premier	   a	   été,	  	  
voici	  quelques	  années,	  exploré	  par	  Julia	  Kristeva,	  sous	  le	  nom	  d'intertextualité,	  et	  cette	  nomination	  nous	  
fournit	   évidemment	   notre	   paradigme	   terminologique.	   Je	   le	   définis	   pour	  ma	  part,	   d'une	  maniére	   sans	  
doute	   restrictive,	   par	   une	   relation	   de	   coprésence	   entre	   deux	   ou	   plusieurs	   textes,	   c'est-‐à-‐dire,	  
eidétiquement	  et	   le	  plus	  souvent,	  par	   la	  présence	  effective	  d'un	  texte	  dans	  un	  autre.	  Sous	  sa	  forme	  la	  
plus	  explicite	  et	  la	  plus	  littérale,	  c'est	  la	  pratique	  traditionnelle	  de	  la	  citation	  (...);	  sous	  une	  forme	  moins	  
explicite	  et	  moins	  canonique,	  celle	  du	  plagiat	  (...),	  qui	  est	  un	  emprunt	  non	  déclaré,	  mais	  encore	  littéral;	  
sous	  forme	  encore	  moins	  explicite	  et	  moins	  littérale,	  celie	  de	  l'aIlusion,	  c'est-‐à-‐dire	  d'un	  énoncé	  dont	  la	  
pleine	   intelligence	   suppose	   Ia	   perception	   d'un	   rapport	   entre	   lui	   et	   un	   autre	   auquel	   renvoie	  
nécessairement	  telle	  ou	  telle	  de	  ses	  inflexions,	  (...)”	  

Refere também Jenny (1979:14) que “a intertextualidade designa não uma soma confusa e 
misteriosa de influências, mas o trabalho de transformação e assimilação de vários textos, operado 
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por um texto centralizador, que detém o comando do sentido”. Ou seja, a intertextualidade é sempre 
um trabalho de recriação e, simultaneamente, de originalidade.  

Mesmo que entre os textos exista transposição, cópia, decalque, imitação ou  simples alusão, este 
movimento de interseção, abertura e tangência produz novos significados e novas leituras, 
imprimindo-lhes uma curiosa dinâmica, pois impossibilita-os de se fecharem. Cada texto que se 
encontra na órbita deste processo está, seguramente, em permanente diálogo de abertura e de 
recomposição. Ora, esse diálogo é plurívoco: pode estabelecer-se com a História, com as 
personagens, os valores, as memórias pessoais ou coletivas, com outros textos ou com obras de 
diferentes géneros e sistemas artísticos. Também por esse motivo Jenny (1979:45) designa a 
intertextualidade como uma “máquina perturbadora” que permite ao texto uma convulsão contínua, 
um perpétuo movimento de recriação e não apenas de citações. Assim sendo, a intertextualidade 
responde sempre a estímulos de rutura, de crítica, de transformação lúdica ou artística. 

Como refere ainda Aguiar e Silva (1986:625), um texto é sempre um diálogo com outros textos, um 
intercâmbio e uma permuta constante de discursos, “uma tessitura polifónica na qual confluem, se 
entrecruzam, se metamorfoseiam, se corroboram ou se contestam outros textos, outras vozes e 
outras consciências”. A intertextualidade constitui, pois, uma das provas da vitalidade do sistema 
literário. Representa a sua força e memória, mas também pode ser intencionalmente iconoclasta, 
assumindo uma rutura com ele. É efetivamente na esfera do literário que ecoa de modo mais audível 
o conceito bakhtiniano de dialogismo e amplamente categorizado como intertextualidade pelo grupo 
Tel Quel, de Kristeva, Sollers e Rifaterre.  

2. A intertextualidade no Programa de Português e nas Metas Curriculares do 
Ensino Básico 

O Programa de Português (2009:85) contém referências precisas à intertextualidade, (DT C1.2) 
nomeadamente através da abordagem da “Alusão, citação, paráfrase, paródia, plágio”. O mesmo 
documento refere, ainda, que “Ao constituir os corpora textuais, o professor deverá levar em conta 
cinco critérios prioritários: a representatividade e qualidade dos textos, a integridade das obras, a 
diversidade textual, a progressão e a intertextualidade.” Ou seja, um dos critérios prende-se com as 
potencialidades e subterfúgios que os textos escolhidos têm de dialogar com outros e de com eles 
interagirem. Este aspeto está, aliás, bem vincado no referido documento programático, quando os 
autores referem:  

“2.4.2.5 Intertextualidade 

Ao	  identificar	  relações	  formais	  ou	  de	  sentido,	  o	  aluno	  começa	  a	  compreender	  que	  os	  textos	  não	  vivem	  
por	   si	   só,	   que	   remetem	   uns	   para	   os	   outros	   de	   diferentes	  maneiras:	   por	   analogia,	   por	   contraste,	   por	  
complementaridade,	   por	   recurso	   a	   imitação	   criativa.	   Assim,	   o	   aluno	   deve	   ser	   precocemente	  
sensibilizado	   para	   as	   relações	   e	   dispositivos	   de	   intertextualidade,	   isto	   é,	   para	   a	   existência	   de	   redes	  
transtextuais	   em	   que	   se	   processa	   a	   citação,	   a	   absorção	   e	   a	   transformação	   de	   textos,	   redes	   que	   ele	  
estará	  cada	  vez	  mais	  apto	  a	  percorrer.	  (M.E,	  2009:102)	  “	  

Estas orientações repetem-se no programa do ciclo seguinte, o 3º CEB, prosseguindo uma nítida 
estratégia de potenciação dos dispositivos da intertextualidade. O objetivo é, como se depreende, não 
apenas disponibilizar mais textos aos alunos como, ainda, tornar possíveis os diálogos semióticos, 
culturais, históricos, artísticos e outros. Curiosamente, as Metas Curriculares de Português (M.E, 
2012:61) apenas assinalam o trabalho intertextual no 3º ciclo do ensino básico. Todavia, estamos em 
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crer que este princípio esteve sempre presente no espírito destas diretivas curriculares, quer para o 1º 
ciclo, quer para o 2º do ensino básico. Esta convicção decorre do facto de, nos documentos 
elaborados pela equipa do Ministério da Educação, para efeitos de formação do corpo docente, 
estarem claramente presentes propostas de leitura intertextual. É, aliás, uma perspetiva legítima, não 
apenas à luz das orientações que as Metas encerram como, também, porque elas seguem as 
diretivas incluídas no anterior Programa de Português. Do ponto de vista didático, é compreensível (e 
expetável) que este recurso não seja desperdiçado, uma vez que ele permite o progressivo 
alargamento dos corpora textuais, a facilitação da leitura e, obviamente, os jogos dialogantes entre os 
textos – atividades que são sempre do agrado dos alunos. 

Todavia, a didática do texto literário carece, hoje, de uma particular e profunda atenção, em 
qualquer dos ciclos que compõem o nosso sistema de ensino. Muitos estudos académicos têm vindo 
a demonstrar que, apesar dos esforços, há por vezes ainda pouca variedade no que toca as 
atividades de leitura dos textos de literatura, ora porque não se ativam conhecimentos anteriores – 
imprescindíveis à motivação e à compreensão leitora – ora porque subsiste ainda uma excessiva 
rotinização em torno dos processos de ler. Infelizmente, ainda é comum o resvalo para as 
(previsíveis) fichas analítico-interpretativas e para o trabalho de texto sob a égide de uma 
anatomização nada conforme ao prazer do texto. Uma das atuais tendências na didática do objeto 
literário tem sido a de contrariar essas orientações, trabalhando os textos num formato de rede, de 
modo a que eles possam dialogar entre si, e permitindo aos alunos conferenciar com eles. Esta 
reorientação pretende quebrar o (ancestral) feitiço didático do trabalho isolado dos textos  
possibilitando, assim, atingir alguns objetivos como o fomento do espírito crítico do aluno-leitor, a 
autonomia, e o estímulo das suas capacidades interpretativas.  

Um dos vários entraves à consecução destas metas pode estar, por vezes, nos manuais escolares 
que não oferecem essas possibilidades plurais de leitura. Ora, como sabemos, por distintas razões, 
este recurso pedagógico formata e condiciona o trabalho em sala de aula. Eco sublinha (1993) que 
cada texto contém uma intencionalidade à qual é necessário reagir e não apenas contemplar. Essa 
capacidade de construção crítica do leitor é progressivamente desenvolvida e passa, naturalmente, 
por etapas em que ele formula suposições sobre o que lê, confirma ou infirma opiniões, compara e 
relaciona, e se habitua à complexidade crescente dos textos e das mensagens que eles veiculam. 
Também por esse motivo, os manuais escolares deveriam apontar, de modo mais incisivo, leituras 
plurais, e apostar com maior vigor nas propostas de teor intertextual. Uma das chaves didáticas para 
esta meta reside, talvez, na seleção dos textos e nas propostas que poderão ser lançadas aos 
alunos, privilegiando a novidade, a diversidade de textos, a articulação entre obras presentes nos 
manuais ou sugeridas pelo Programa, pelas Metas Curriculares, pelo PNL ou pelos professores. A 
multiplicidade de leituras constitui, em simultâneo, uma forma de lidar com os horizontes de 
expetativa dos alunos, indo ao encontro dos seus interesses pessoais e motivações. 

Estamos em crer que esta dinâmica de trabalho intertextual constitui, hoje, um importante 
dispositivo de facilitação da leitura literária em contexto escolar. Por um lado, as potencialidades de 
exploração interdiscursiva podem contribuir para estancar um pouco da erosão de que padecem as 
atividades didáticas em torno da leitura, dos textos literários, do conhecimento dos autores e das 
obras. Por outro, a exploração intertextual vem ao encontro de outros fenómenos muito atuais que 
gravitam o decalque, a cópia criativa, a reconstrução crítica. Estamos a referir-nos, por exemplo, às 
manifestações e dinâmicas contemporâneas de remake, cover ou featuring, conceitos com os quais 
os jovens lidam diariamente em produtos como a música ou o cinema. O panorama audiovisual está 
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repleto de largas centenas de recriações de obras musicais, cinematográficas, videográficas, teatrais, 
de produções e de espetáculos multimédia sendo que, recentemente, o universo dos jogos 
eletrónicos trouxe também para a ribalta, personagens, histórias, cenários e narrativas oriundas de 
outros suportes, de outras artes e de distintos produtos culturais. A familiarização crescente dos 
jovens com estes procedimentos pode, na justa perspetiva, facilitar a transposição para o terreno do 
texto literário, uma vez que a proximidade com os dispositivos e técnicas de diálogo interdiscursivo 
são, em muitos casos, semelhantes. Infelizmente, e por razões que se prendem com a oportunidade 
desta reflexão e com a necessidade de a circunscrever a estas páginas, não nos será possível 
fundamentar esta relação e enumerar muitos casos em que os jovens se deparam com cruzamentos 
intersistémicos quer quando ouvem música, veem um filme ou espetáculo, ou constroem as suas 
próprias narrativas nos jogos eletrónicos. Essa reflexão, que carece de aprofundamento, terá de ser 
realizada num contexto demonstrativo mais alargado e resulta de um vasto conjunto de evidências 
diárias, sobretudo para quem lida de perto com jovens destas faixas etárias. Sobre este aspeto há 
que fazer, naturalmente, uma observação:  quanto maior for a maturidade dos alunos, o seu 
conhecimento do mundo, mais fácil será compreenderem o modo como este(s) diálogo(s) se 
estabelece(m). Se muitas destas transposições textuais podem apresentar alguma dificuldade de 
perceção para alunos do 2º ciclo, o mesmo não se passa com os do 3º que, pela idade, pelos gostos, 
e graças ao consumo mais frequente de produtos escritos, musicais, cinematográficos ou televisivos, 
identificam mais facilmente as pontes dialogantes que se estabelecem entre eles. 

3. Seduções didáticas pela intertextualidade: três sugestões  

Os professores mais atentos conhecem as virtualidades das leituras plurais, do confronto de 
textos, das comparações e diálogos que as obras mantêm entre si e, sobretudo, das possibilidades 
que estes instrumentos de transposição de temas, realidades, narrativas, cenários, personagens ou 
situações têm de cativar o aluno e chamá-lo aos territórios da leitura. Não é, portanto, nossa intenção 
listar um conjunto de sugestões dirigidas aos docentes. Cada um, graças à sua autonomia e 
experiência, bem como ao conhecimento da proficiência de leitura dos seus alunos, sabe quais as 
melhores sugestões e quais as vias didáticas mais diretas para atingir os seus fins. Todavia, e de 
modo a ilustrar este breve comentário sobre os mecanismos didáticos em torno da intertextualidade, 
avançamos três sugestões. Elas são, pois, - e somente - três rápidos exemplos capazes de visibilizar 
um dos (múltiplos) modos como este trabalho pode ser realizado em contexto escolar.  

Para a primeira proposta usámos dois enunciados textuais que nada têm (aparentemente) em 
comum, quer pela proximidade dos autores ou da obra mas onde, contudo, se poderão perceber 
ténues fios intertextuais. São eles: A Fuga de Wang-Fô, de Marguerite Yourcenar  e o texto de 
Herberto Helder (2001), Teoria das Cores. Por razões diversas e inteligíveis, não poderemos inserir 
os referidos textos no corpo deste artigo. Não obstante, eles são de fácil acesso e estão disponíveis, 
também, em suporte digital. Os Contos Orientais encontram-se, aliás, listados no PNL com grau de 
dificuldade II. O texto de Herberto Helder não faz parte de nenhuma das listas anteriormente 
mencionadas. Todavia, a leitura de ambos sugere fortes reminiscências em torno da metamorfose. 
Este tema pode ser, inclusivamente, explorado através de outras interseções da mesma esfera 
temática, demonstrando que textos tão distintos podem remeter para outros e permitir um cruzamento 
de vozes mais ou menos audíveis. Nem sequer está em causa o grau de intertextualidade ou o tipo 
mas, tão somente, a possibilidade de os alunos cruzarem o olhar sobre eles. 
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E, entre ambos, está o velho pintor Wang-Fô e o seu discípulo Ling que erravam pelos caminhos 
do reino da China pintando melhor do que ninguém “as montanhas a sair do nevoeiro, os lagos 
sobrevoados pelas libélulas e as enormes vagas do Pacífico vistas a partir da costa”. A magia dos 
objetos pintados e a força anímica das telas eram de tal modo expressiva que – “Dizia-se que as suas 
imagens santas atendiam imediatamente qualquer prece; sempre que ele pintava um cavalo, tinha 
que o mostrar preso a uma estaca ou seguro pelas rédeas, pois se assim não fosse o cavalo 
escapava-se do quadro a galope e nunca mais ninguém lhe punha a vista em cima.” Também “Os 
ladrões não se atreviam a entrar em casa de quem possuísse um cão de guarda pintado por 
Wang-Fô.” Este pintor misterioso e singular “poderia ter sido rico, mas gostava mais de dar que 
vender.” Assim, distribuía as pinturas que fazia por quem as apreciasse verdadeiramente ou, então, 
trocava-as por uma “tigela de comida.” Por isso, o seu carinho ia todo para os pincéis, para os rolos 
de seda ou de papel de arroz e para os pauzinhos de tinta de diversas cores que ele “friccionava 
contra uma pedra para misturar o pó numa pequena porção de água.” Ora, um dia, o Imperador que 
fora criado a olhar para a beleza extrema dos quadros de Wang, verificou que não conseguia 
encontrar no mundo real tamanha beleza. Assim, o monarca, refém da suprema arte de Wang-Fô, 
cuja pintura superava a realidade, confronta-o com essa maldição, concluindo que “O único império 
onde vale a pena reinar é aquele onde tu entras, velho Wang, pelo caminho das Mil Curvas e das Dez 
Mil Cores.” Só ao pintor ele reconhece a capacidade para pintar “a paz sobre planícies onde a neve 
não derrete e sobre campos de flores que nunca morrerão.” O avanço extraordinário da narrativa 
culmina com o castigo de Wang. Após o assassínio de Ling, seu fiel companheiro, o Imperador 
anuncia-lhe, também, a sentença de morte, não sem antes o obrigar a terminar a pintura de um 
quadro “admirável onde as montanhas, o estuário dum rio e o mar se reflectem, é claro que 
infinitamente reduzidos, mas com uma intensidade que ultrapassa a dos próprios objectos, como as 
figuras reflectidas na superfície duma esfera.” Como o quadro não está finalizado, Wang é obrigado a 
terminar a sua obra aberta.  

E Wang termina-o. Mas, de novo, o milagre da arte sobre a vida acontece: Wang finaliza o 
desenho do barco e, como seria de esperar, ele faz-se às águas, transportando ainda o seu discípulo 
Ling que renasce, entretanto, por entre a paleta cromática do pintor: “A pulsação dos remos foi 
enfraquecendo, por fim cessou, obliterada pela distância. O Imperador, dobrado para a frente, com a 
mão em pala sobre os olhos, via afastar-se o barco de Wang que já não era senão uma mancha 
imperceptível na palidez crepuscular.” Assim, e finalmente, o barco contornou um rochedo que 
fechava a entrada do mar alto; “a esteira extinguiu-se na superfície deserta e o pintor Wang-Fô assim 
como o seu discípulo Ling desapareceram para sempre sobre aquele mar de jade azul que Wang-Fô 
tinha acabado de inventar."  

Ora, a leitura deste texto, de uma invulgar beleza poética, pode ser cruzado com outro, de 
Herberto Hélder, Teoria das Cores. Também neste, o objeto pintado ganha vida própria e muda o 
rumo da sua própria história e do quadro onde está representado. De facto, o peixe que habita o 
quadro vivia “tranquilamente acompanhado pela sua cor encarnada, quando a certa altura começou a 
tornar-se negro a partir - digamos - de dentro”. Esta vontade autónoma de se emancipar das mãos e 
dos desejos do pintor, faz com que ele assista “surpreendido à chegada do novo peixe”. O dilema 
deste artista passa a ser, portanto, “meditar acerca das razões por que o peixe mudara de cor 
precisamente na hora em que o pintor assentava na sua fidelidade”, tendo concluído que “lá de dentro 
do aquário, o peixe, realizando o seu número de prestidigitação, pretendia fazer notar que existia 
apenas uma lei que abrange tanto o mundo das coisas como o da imaginação. Essa lei seria a 
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metamorfose.” Assim sendo, e face à vontade metamórfica do peixe, o pintor conclui que a solução 
que lhe resta é pintar na sua tela “um peixe amarelo”. Dá-se, de novo, o triunfo da arte sobre o real, 
sobre a vida e sobre a verosimilhança.  

Uma segunda proposta seria agora dirigida ao género lírico. Extraída de O Livro da Tila (2010), de 
Matilde Rosa Araújo, o poema “Cavalinho, cavalinho” pode interagir, de diferentes modos, com o texto 
de Reinaldo Ferreira (1960), incluído nos Poemas Completos, “Quero um cavalo de várias cores”. 
Ambos constituem enunciados de fácil acesso a alunos desta faixa etária e esta é, claramente, a 
proposta mais simples de todas. Ela contem, ainda, a magia infantil dos cavalos de baloiço, memória 
muito recente (e ainda atual) no imaginário de todos eles. Este “Cavalinho, cavalinho/Que baloiça e 
nunca tomba”, não evoca apenas uma recordação como produz, sobretudo, alguma nostalgia de um 
tempo breve, de jogo, diversão e descomprometimento, que todos entenderão estar a chegar ao fim, 
pois “Já chegam meus pés ao chão/Ao montar meu cavalinho/Que triste o meu coração!” Na 
realidade, também para os alunos deste tempo – ainda que com substancial relativização e distância 
– o sentimento da fugacidade começa a ser um tema possível de explorar. Eles saberão, na justa 
medida, perceber que “Passou tempo sem medida:/Tu continuaste baixinho/E eu tornei-me tão 
crescida”. Esse cavalinho real (e metafórico) é o mesmo que outra criança pede, ao dizer: “um cavalo 
de várias cores,/Quero-o depressa, que vou partir./Esperam-me prados com tantas flores/Que só 
cavalos de várias cores podem servir”. Por isso é que ele deseja um cavalo cujas “rédeas façam 
prodígios/Voa, cavalo, galopa mais,/Trepa às camadas do céu sem fundo,/Rumo àquele ponto, 
exterior ao mundo,/Para onde tendem as catedrais.” Nenhum cavaleiro destes sonhos e desejos pode 
“partir sozinho”, “sem um cavalo de várias cores”. Este alazão é o mesmo que voa no poema anterior; 
é aquele “Cavalinho, cavalinho,/De madeira mal pintada” que, quando montado pela criança, fazem 
das nuvens a “minha estrada”. Por isso, as selas destes dois cavalos são feitas de restos de “alguma 
nuvem que ande nos céus”, sejam elas nimbos ou cerros. Qualquer professor depreende, após a 
leitura destes textos, que é fácil pôr os alunos a dialogar sobre este temário, que inclui a infância, o 
sonho, a metamorfose, o crescimento, a idade adulta. O repetido e afinado treino dos docentes 
consegue sempre suscitar este jogo de aproximações intertextuais, tornando-o uma experiência 
significativa de leitura, motivadora e plural. De facto, uma das mais-valias didáticas da 
intertextualidade reside nesta possibilidade de fazer os alunos escutarem vozes plurais. De entre 
elas, alguma poderá cativar o leitor e chamá-lo a outros textos desse ou de outro autor, dessa ou de 
outra temática.  

A terminar estas escassas pistas intertextuais, deixamos uma última sugestão, propositadamente 
a mais difícil de entre as três. Dizemos difícil com a certeza de que ela pode ser desafiante para 
alunos desta faixa etária. A intenção expressa e declarada de estabelecer um diálogo entre estes dois 
textos advém, todavia, de uma convicção didática: a de que é preferível, perante determinados 
contextos letivos, ir um pouco mais além, aumentando a complexidade do enunciado, o nível de 
compreensão e os desafios interpretativos exigidos a leitores mais jovens. Estamos em crer que este 
exercício, quando devidamente contextualizado e, salvaguardadas as especificidades da turma, 
poderá tornar-se proveitoso, desafiante e motivador para todos. É a nosso ver, o caso das leituras de 
“A uma bicicleta desenhada na cela” de Luís Veiga Leitão e do texto “Na minha bicicleta de recados” 
de Manuel Alegre. A “companheira” de viagem é a fiel bicicleta que permite ao poeta evadir-se das 
paredes que o vestem, “da cabeça aos pés”. Apesar do forte desvio conotativo, os jovens leitores 
conseguem, a partir do título, adivinhar que o preso olha atentamente para o desenho de uma 
bicicleta na parede da prisão, “onde o dia é mal nascido”, e que as viagens que realiza são traçadas 
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pela mão do recluso cujos olhos estão “montados no teu selim”, permitindo-lhe pedalar e atravessar 
as paredes e viajar “além de mim”. Esta fuga de Luís Veiga Leitão é facilmente apercebida pelo leitor 
e, quando posto o texto em diálogo com o poema de Manuel Alegre, rapidamente se consegue 
identificar a bicicleta do primeiro poema com aqueloutra que faz “recados”, voando pelos caminhos, 
pedalando “nas palavras” e atravessando as cidades. É esse poeta, também, uma espécie de carteiro 
alado que bate “às portas das casas” que se lhe abrem de par em par, para ouvir a “canção”, escutar 
atentamente a mensagem e as palavras novas que o poeta divulga. Ora, ambas as bicicletas são, aos 
olhos do leitor, uma forma de fugir de um lugar, de viajar, mas também de levar a boa nova a outros 
locais, trazendo as cartas dos “soldados que partiram”. Apesar da alusão ao cenário de guerra, ou à 
figura do João “que foi à India”, são possíveis várias (outras) leituras nas quais os alunos identificam 
que aquele mensageiro especial traz notícias de territórios e de pessoas distantes, emigradas do seu 
país. Em aulas em que estes textos foram cruzados, muitos alunos identificaram, de imediato, os 
recentes fluxos de emigração portuguesa, em resultado das atuais condições socioeconómicas. Estas 
(novas) realidades, distantes dos movimentos migratórios dos anos 60 e 70, reganham vida nestas 
leituras. Curiosamente, (ou não), houve alunos que conseguiram, até, ver na bicicleta desenhada na 
sela, uma forma de prisão domiciliária, íntima, não o fruto de uma decisão judicial, mas a maneira 
como algumas pessoas se isolam do convívio social e mergulham em problemas e adições. Ora, se 
atentarmos na faixa etária das crianças do 2º ciclo do ensino básico, a profundidade destas leituras 
torna-se, por vezes, surpreendente e desconcertante, uma vez que o professor não espera que estas 
linhas de compreensão e de interpretação textual estejam ao alcance dos seus alunos. Todavia, e 
como frequentemente acontece em ambiente de sala de aula, o fator surpresa desempenha sempre 
um papel crucial em qualquer didática. 

Na generalidade, os alunos, perante estes dois textos, incorporam celeremente os sentidos das 
“saudades”, desmontam com maior ou menor denotação a natureza das perguntas sobre “chuva que 
já tarda”, o “milagre” que se espera, ou as notícias dos “filhos que foram à guerra”. Todas as 
perguntas sobre o “sol” ou sobre a “guerra” são, também, passíveis de ser interpretadas de modo 
muito produtivo e eclético. A mesma bicicleta que nos permite fugir da solidão, pedalando as 
palavras, é a mesma que traz o “sol” e a “chuva” e um cesto de vindima, ou seja, a própria “vida”. 
Todos os leitores atentos conseguem ouvir o ruído destas duas rodas que atravessam (todo) o país 
de norte a sul, a “madrugada dos poemas”, sendo sempre fuga, evasão, liberdade e promessa de 
dias melhores. Assim, e não obstante a inicial e previsível dificuldade de leitura intertextual, pôde 
verificar-se que, através de uma simples e monitorizada motivação e mediação do professor, os 
alunos conseguem ir mais além das fronteiras literais dos enunciados, encetando um jogo produtivo 
de leitura com significado(s). 

4. Conclusões 

Após um rápido (e lacunar) enquadramento teórico sobre o conceito de intertextualidade, 
observamos algumas das potencialidades técnicas que decorrem do seu uso didático e, 
especificamente, no 2º ciclo do ensino básico. Assim, estamos convictos de que é possível 
concretizar várias metas de leitura no âmbito literário (e não só…) através da comparação de textos 
em sala de aula. A rentabilização do conceito pode ser operada de diferentes formas e através de 
múltiplas atividades e estratégias, capazes de levar o aluno a estabelecer jogos dialógicos entre 
textos e/ou, ainda, entre produtos culturais distintos para além da literatura. Nessa interdiscursividade, 
o enriquecimento de sentidos torna-se uma mais-valia para o leitor. Ora, e especificamente no que 
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toca a interação textual no domínio do literário, acreditamos ser possível ir mais longe nas atividades 
de leitura, mesmo em níveis iniciais de escolaridade, como são os casos do 1º ou do 2º CEB. Para 
tal, adiantamos sucintamente três propostas neste âmbito, sendo que cada um dos pares evidencia 
um grau distinto de dificuldade. A experimentação proximal destes textos permitiu pôr em evidência 
algumas das potencialidades da intertextualidade em sala de aula.  

Assim, poderíamos de modo abreviado enumerar alguns efeitos didáticos que decorrem da 
adoção deste dispositivo junto dos jovens leitores, a saber:  

1. Aprofundamento dos níveis de leitura, mediante a exploração comparada de textos de 
diferentes autores; 

2. Ampliação substantiva de competências no âmbito da compreensão textual, resultante da 
aproximação de enunciados cujos sentidos se entrecruzam; 

3. Concretização de trabalho interpretativo modelar e modular, mediado pela distância e/ou 
proximidade entre tipos de texto; 

4. Criação de novos hábitos e padrões de trabalho de pré-leitura, leitura e pós-leitura em torno 
da compreensão do texto e do estabelecimento de relações dialógicas entre eles; 

5. Perceção mais nítida sobre o universo da leitura, da escrita e da literatura como produtos sem 
dirupções, no qual os textos mantêm graus próximos de familiaridade e de coexistência; 

6. Sedimentação de hábitos pessoais de leitura, mais encorpados e persistentes, resultantes do 
efeito próximo de eco que os textos repetem entre si, e das reverberações que os ligam; 

7. Diversificação de géneros e de modos textuais a que o aluno acede, através das múltiplas 
sugestões a que os enunciados o conduzem; 

8. Conhecimento mais amplo e diversificado de zonas textuais ignoradas e, consequentemente, 
do leque de textos de entre os quais o aluno procede às suas escolhas pessoais para leitura 
recreativa e não orientada; 

9. Contacto com textos transgressores e insubmissos que evidenciam movimentos de adesão, 
rutura ou glosa dentro do próprio sistema literário, comprovando a vitalidade e 
autorrenovação deste terreno;  

10. Quebra de rotinas didáticas assentes em corpora textuais sugeridos pelos manuais escolares, 
com resultados claramente enriquecedores e, adicionalmente, possibilitando a exploração 
lúdica e/ou, ainda, a reescrita intertextual, com visíveis ganhos no âmbito da didática da 
escrita; 

11. Produtividade leitora resultante do dispositivo intertextual em contexto pedagógico, afastando 
o leitor das atividades e estratégias monódicas da  ficha de leitura; 

12. Ampliação substantiva dos horizontes culturais dos alunos, mediante as infindáveis 
possibilidades de diálogo e de cruzamento intersemiótico entre textos e/ou produtos culturais 
de diferente natureza, origem e matriz artística. 

As razões acima aduzidas compõem, entre outras e resumidamente, não apenas um leque 
justificativo das virtualidades intertextuais em contexto pedagógico mas, em simultâneo, uma clara 
abertura de opções didáticas em torno da leitura em geral, e do texto literário em particular. Esta 
conjugação harmoniosa de possibilidades poderá estimular, não apenas a competência leitora mas, 
antes disso, facilitar a atração do leitor pelo texto. Estas duas últimas razões, per se,  constituem 
motivos válidos para que a intertextualidade possa ser, a par de outros, mais um dispositivo a 
fomentar e/ou a preservar por entre as opções didáticas nas aulas de Português no ensino básico. 
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Resumo 

Este artigo pretende, de forma breve, apresentar alguns processos de formação de palavras na 
Língua Gestual Portuguesa (LGP). Seguindo-se uma perspectiva comparatista entre o Português e a 
LGP, porém, privilegiando-se a descrição da LGP, procuramos problematizar a formação de palavras 
pro derivação nas línguas gestuais 

Palavras-Chave: Língua Gestual Portuguesa. Linguística. Morfologia Derivacional; Processos de 
Formação de Palavras. 

Abstract 

This paper intends, briefly, to show some word formation processes in Portuguese Sign Langue. 
Through a comparatist approach, between Portuguese and Portuguese sign Language, but focusing 
on Sign Language, we aim to present and discuss derivation processes of word formation in sign 
languages.  

Keywords: Portuguese Sign Language; Linguistics; Derivational Morphology; word formation 
processes. 

 

 

Introdução 

A Língua Gestual Portuguesa, adiante designada LGP, está reconhecida na Constituição da 
República Portuguesa, como expressão cultural e língua de acesso à educação e igualdade de 
oportunidades que importa preservar. A data recente desta conquista da comunidade surda, 1997, 
justificará, talvez, a escassez de estudos linguísticos sobre este idioma. De facto, outras línguas 
gestuais como a LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) ou a ASL (American Sign Language), para citar 
apenas dois exemplos, têm já investigação sólida em áreas da linguística como seja o estudo dos 
queremas58, a morfologia ou a sintaxe59.  

Grande parte destes estudos assentam numa abordagem comparatista quer entre uma língua oral 
e a língua gestual em estudo, quer entre línguas gestuais. Neste artigo, optamos por propor uma 
breve sistematização entre o processo de formação de palavras por derivação em língua portuguesa 
e em língua gestual portuguesa. Tal perspectiva não implica que não recorramos a exemplos de 
outras línguas gestuais, registados em alguma bibliografia que anteriormente apenas mencionamos. 
Para uma mais fácil leitura, começamos por caracterizar de forma geral a organização linguística da 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
58 Apesar de os estudos recentes em linguística das línguas gestuais preferirem o uso do termo “fonema” para designar as 

unidades mínimas destes idiomas, utilizamos a terminologia proposta por William Stokoe em 1960, “kheremes”, uma vez que 
nos parece ir mais ao encontro da realidade visuomotora da língua, pois tem por base a raiz grega “Khyros”, ou seja, “mão”, e 
não “phonos”, voz, que está na base do termo fonema. 

59 Citamos apenas alguns nomes, Ronice Muller de Quadros, Ferreira de Brito, Sofia Figueiredo, Tânia Felipe, com 
variados e completos estudos sobre a LIBRAS ou Wendy Sandler e Lillo- martin sobre a ASL. 



Número 9 de 2014 – Educação e Formação 
Morfologia Derivacional em Língua Gestual Portuguesa: Alguns Exemplos 
www.exedrajournal.com 

	  
	  

161	  
	  
	  

Língua Gestual Portuguesa. Em seguida, resumiremos o que se entende por morfologia derivacional 
e, mais concretamente, sufixação, baseando-nos em investigação sólida para a língua portuguesa e 
para outras línguas gestuais. Concluiremos apresentando algumas propostas do processo formação 
de palavras por derivação, se assim lhe poderemos chamar, como adiante se problematizará, na 
Língua Gestual Portuguesa.  

A Língua Gestual Portuguesa (LGP) é um sistema de signos, arbitrário e convencional, veículo de 
expressão da comunidade surda que a utiliza. Assim, como qualquer língua, é constituída por 
palavras, numa forma gestual, que não imitam a realidade, (gestos arbitrários), como por exemplo60  

 (vermelho), que seguem regras gramaticais específicas e que se combinam para 
formar frases. Contudo, sendo uma língua visuo-espacial e utilizando-se o aparelho motor superior 
para a comunicação, alguns gestos poderão ter uma inspiração no real, como por exemplo 61 (bola). 

 

 Assim se depreende que é incorrecto dizer-se linguagem gestual, uma vez que linguagem se 
pode entender como qualquer sistema de símbolos ou objectos constituídos como signos, por 
exemplo, linguagem das cores ou ainda enquanto linguagem corporal que acompanha a comunicação 
oral. Talvez seja a segunda acepção que se relacione com o “pré-conceito” que se tem da LGP, 
acreditando que ela se limita a mimar o real, recorrendo, de forma limitada, ao apoio da Língua 
Portuguesa para construir a sua expressão.  

O leitor, poderá, ou não, ter ficado intrigado com as representações escritas dos exemplos que 
acima referidos. Trata-se do sistema de escrita das línguas gestuais, signwriting, que teve os seus 
inícios nos anos 80, quando Valerie Sutton e uma equipa de investigadores propuseram esta escrita 
das línguas gestuais que respeita os parâmetros dos gestos, que abaixo descrevermos sucintamente, 
e tem uma organização específica e distinta das escritas alfabéticas.  

2. Cultura e Comunidade Surda  

Tratando-se de uma língua, a LGP é veículo de expressão de pensamento e valores de um grupo 
que a utiliza e que com ela se identifica. Desta forma, o contexto histórico, muito marcado pela 
repressão da LGP e forte aposta no método oralista, ou seja, estratégias didáctico-pedagógicas que 
insistiam no treino das cordas vocais e proibição do uso da língua gestual, levou a que, naturalmente, 
os surdos se identificassem como grupo que partilha valores comuns expressos através de um 
mesmo idioma. Daqui parte a noção de cultura e identidade surdas que se plasma concretamente em 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
60 Transcrição em signwriting da responsabilidade de Rafaela Silva, a quem agradecemos.  
61 Todavia, é interessante notar que os signos com base icónica não têm a mesma representação em todas as línguas 

gestuais, tal como acontece com os sons onomatopaicos das línguas orais. A título de exemplo, consulte-se o gesto “bola” em 
diversas línguas gestuais em http://www.spreadthesign.com/pt/ 
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produções artísticas como poemas, peças de teatro alicerçadas em motivações comuns desta 
comunidade, nomeadamente, a discriminação, a luta pelos mesmos direitos e a valorização da LGP 
como língua plena. Espelhando manifestações artísticas e sendo veículo de pensamento, a LGP, é, 
também e evidentemente, aquilo que todas as línguas são: um meio de comunicação. Por isso, é 
constituída por um código de signos que os seus utilizadores descodificam porque o conhecem.  

A LGP é uma língua natural, ou seja, espontaneamente foi criada pelo ser humano, e como tal tem 
regras que obedecem a universais linguísticos, ou seja, propriedades comuns a todas as línguas e a 
especificidades que também qualquer idioma tem. É, então, completamente errado pensar-se que a 
LGP é uma língua de apoio ao português ou que foi criada a partir dele, seguindo-o na sua estrutura. 
Na verdade, é bem diferente. 

Além disso, é importante reforçar que cada comunidade surda, nos diversos países/regiões 
autónomas do mundo tem uma língua gestual específica que nasce nessa comunidade. Todas as 
Línguas gestuais têm a sua etimologia, as suas raízes e história, ou seja, é incorrecto dizer-se que a 
Língua Gestual é universal. Há diversas línguas gestuais como a ASL (American Sign Langaue), a 
BSL (British Sign Language), a LIBRAS (Língua de sinais Brasileira) a LSC (Llengua de Segns 
Catalá), entre milhares. Nenhuma destas línguas mima ou nasce da língua oral do país/região mas 
sim da história da comunidade surda que a utiliza. 

3. Língua Gestual Portuguesa: princípios básicos de organização linguística  

 Origens e contatos  

A Língua Gestual sueca é considerada a língua-mãe da LGP uma vez que no século XIX o rei D. 
João VI, a pedido de sua filha, D. Isabel Maria, mandou chamar a Portugal o professor sueco Per 
Aron Borg que havia fundado em Estocolmo um instituto para a educação de surdos. Assim, em 
1823, cria-se em Portugal a primeira escola para surdos onde leccionaram, a princípio, Per Aron Borg 
e seu irmão Joahan Borg62. Por essa razão, considera-se a língua mãe da LGP a LG sueca, porém, 
evidentemente, que em Portugal já se utilizaria uma língua gestual que, certamente, também foi 
usada nessa escola para o ensino de surdos.   

Tratando-se da língua de uma comunidade, é natural que possua variedades dialetais, 
sociolectais, diafásicas e idioletais. Assim, na LGP também se encontram variedades dialectais, 
comumente designadas regionalismos, havendo bastantes diferenças lexicais e outras entre gestos 
da comunidade surda do norte e do sul do país. O centro é um local de confluência, porém, nota-se 
uma maior prevalência dos gestos usados no sul. Da mesma maneira, também há registos de língua 
gestual mais formais ou menos informais, consoante o contexto social, existem igualmente diferenças 
conforme a idade do gestuante e, cada um, pela sua fisionomia, tem características particulares que 
imprime aos gestos. Em suma, tudo se passa como em qualquer outra língua, apenas esta de que 
falamos tem regras específicas que advêm da sua condição de idioma espácio-visual.  

Querologia: brevíssima abordagem  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
62	  Sobre a História dos Surdos em Portugal consulte-se CARVALHO, Paulo Vaz de (2007), Breve História dos Surdos em 
Portugal. Lisboa, surd’Universo.	  
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A palavra que intitula esta subsecção poderá causar o espanto de algum leitor mais desprevenido. 
De facto, “querologia” é um termo usado por nós, partindo da terminologia criada pelo primeiro 
linguista do séc. XX que estudou uma língua gestual, William Stokoe. Este investigador, ao estudar a 
American Sign Language (ASL) nos anos sessenta, nomeadamente as suas unidades mínimas, ou 
seja, algo que equivale aos nossos fonemas, vulgo sons, entendeu que chamar “fonema”, palavra que 
tem na sua origem o vocábulo grego phonos que significa som, a unidades de uma língua gestual, era 
equívoco. Então, determinou chamar-lhes queremas, palavra que tem na sua raiz o vocábulo grego 
kyros, que significa mão. Que são, então, os queremas?  

Na língua portuguesa, as palavras são constituídas por sons. Por exemplo, a palavra “cinto”[sĩtu] 
ainda que tenha cinco letras, tem quatro sons. São estas as unidades mínimas, as mais pequenas e 
que não se podem dividir, que constituem esta e todas as outras palavras do português e das línguas 
orais, os fonemas. Na língua gestual portuguesa, os gestos são constituídos por cinco queremas 
base: configuração de mão, movimento, expressão não-manual, localização e orientação. A 
configuração de mão é a forma que a mão assume, o movimento é a direcionalidade ou o movimento 
da mão/dedos; a expressão não manual é quando um gesto possui alguma marcação que fazemos 
com a bochecha, boca, língua ou dentes; a orientação é para onde a nossa palma da mão está virada 
quando executamos o gesto e a localização é o sítio do espaço ou corpo onde o gesto se situa 
quando executado. Vejamos o  caso em que uma das configurações de mão se realiza com todos os 
dedos fechados, apenas o indicador levantado, localizada na face direita do emissor, o indicador 
desliza na face, tem esse movimento, a palma da mão está virada para a esquerda, conjugada com 
uma ligeira expressão não manual, a língua dentro da boca encostada à face e… teremos o gesto 

(mulher).  

Apenas um exemplo da combinação de unidades mínimas, que têm várias formas, ou seja, há 
várias configurações, vários movimentos, distintas orientações, várias localizações- entre a parte 
superior da cabeça e a coxa- e diversas expressões não-manuais (estas podem ou não estar 
presentes). Combinadas formam os gestos e basta que uma delas mude para podermos ter um gesto 
com um significado diferente ou um erro. Tal como em português, basta que um som de uma palavra 
se altere para termos um novo vocábulo ou um erro.  

Sintaxe: brevíssima abordagem 

A LGP tem uma estrutura interna específica distinta da do português. Assim, podemos dizer que a 
ordem básica das frases na LGP se subdivide em OVS (Objeto-Verbo-Sujeito), SOV (Sujeito-Objeto-
Verbo), como ilustram os exemplos abaixo: 
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 Algo que em português seria como dizermos: CASA EU VOU/EU CASA VOU. Mais uma vez, não é 
este o momento para especificar em que contextos se manifestam estas ordens, que outras 
poderemos encontrar e a que regras obedecem. O propósito é, apenas, que se fique com um 
panorama muito geral da LGP, frisando-se que esta não acompanha o português. 

Por último, apenas acrescentamos que também a LGP marca frases interrogativas, declarativas ou 
exclamativas, servindo-se de elementos não manuais como o arquear das sobrancelhas e dos 
ombros63.  

Morfologia Derivacional no Português 

Depois da brevíssima contextualização sobre a organização linguística da LGP, passemos à 
reflexão que está na base deste artigo, os processos de formação de palavras, nomeadamente a 
derivação. Não vamos considerar outras questões da morfologia, nomeadamente a formação do 
número e de género ou a morfologia do verbo pois estamos neste momento a desenvolver um 
trabalho de investigação nesse domínio. Assim, por ora, centremo-nos apenas em alguns 
apontamentos sobre morfologia derivacional em LGP. Como dissemos no início, vamos começar por 
apresentar, muito resumidamente, o que se entende por derivação em português para depois 
passarmos à LGP. 

De acordo com a Gramática Derivacional do Português a morfologia derivacional 

“trata	  da	  constituição	  interna	  de	  palavras	  diferentes,	  estudando	  as	  variações	  formais	  e	  semânticas	  que	  
permitem	   construir	   palavras	   a	   partir	   de	   outras,	   como	   avaliação	   a	   partir	   de	   avaliar	   ou	   como	  
contentamento	  a	  partir	  de	  contentar	  e	  este	  verbo	  a	  partir	  do	  adjetivo	  contente.	  (Gramática	  Derivacional	  
do	  Português,	  2013,	  p.	  31)”	  

Pela citação que acabámos de transcrever, depreende-se que novas palavras se formam pela 
adição de um morfema, ou seja, uma unidade com função gramatical que pode ter variação formal e 
que contribui para a formação de uma nova palavra. No caso da derivação, a ênfase coloca-se em 
morfemas presos, os afixos derivacionais: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
63 Para mais informações sobre o parâmetro expressão como unidade suprassegmetal veja-se CORREIA, Isabel Sofia 

Calvário, “O Parâmetro Expressão na Língua gestual Portuguesa: unidade suprassegmental”, EXEDRA. Revista Científica da 
Escola Superior de Educação de Coimbra, nº1, jun.2009, pp. 57-68, disponível em http://www.exedrajournal.com/docs/01/57-
68.pdf, consultado em 24-10-2014. 
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“constituintes	   presos	   [que]	   se	   agregam	   a	   uma	   base	   lexical	   formando	   cm	   ela	   um	   lexema	   distinto	   do	  
lexema	   que	   constitui	   essa	   base.	   Por	   exemplo,	   o	   afixo	   –en-‐	   anexado	   à	   base	   doid(o)	   forma	   o	   lexema	  
endoidar	   (…)	  os	  afixos	  derivacionais	   classificam-‐se	   segundo	  diferentes	   critérios.	   Segundo	  a	  posição	  do	  
afixo,	  mais	  propriamente,	  se	  este	  se	  junta	  à	  esquerda	  da	  base,	  à	  direita	  da	  base,	  à	  volta	  da	  base	  ou	  no	  
interior	  da	  base	  (…)	  identificam-‐se	  quatro	  tipos	  diferentes:	  prefixos	  [como	  em]	  re+ler;	  sufixos	  [como	  em]	  
desmaquilha+nte;	   circunfixos	   [como	   em]	   en+velh+ec(er);	   infixos	   [como	   em]	   beberrão.	   (Gramática	  
Derivacional	   do	   Português,	   2013,	   p.53). Assim, estes afixos juntam-se a uma base lexical, o 
radical, que encerra o significado conceptual da palavra como “velh-‘que tem idade, antigo’ ” 
(Gramática Derivacional do Português, 2013, p. 48)64. Os afixos derivacionais também podem 
determinar a categoria lexical do lexema derivado, como, por exemplo em “envelhecimento, o 
sufixo –ment- constrói o lexema derivado como nome. O radical é envelheciment-, ou seja, 
inclui o sufixo derivacional”. (Gramática Derivacional do Português, 2013, p. 60). Para além 
disso os afixos derivacionais contribuem para a definição da categoria semântica das palavras 
a que se agregam: a marca semântica de cada um dos sufixos –dor e –ção é que contribui para 
que as significações de avaliador e avaliação sejam, respectivamente, as de ‘pessoa que 
avalia’ e ‘evento de avaliar’ “ (Gramática Derivacional do Português, 2013, p. 61). 	  

Pelo que temos visto até aqui, o processo de formação de palavras por derivação, em português, 
obedece a critérios de sequencialidade, isto, é a um radical, sequencialmente, agregam-se afixos 
podendo proceder-se à segmentação dos constituintes da palavra e determinar a categoria 
morfológica e ou semântica de cada um. Por exemplo, no parágrafo anterior citámos dois casos de 
informação semântica gerada por dois afixos. Todavia, importa acrescentar que nem sempre a 
afixação é sequencial, nomeadamente se falamos de infixação65: 

“Em	  zangarrão	  existe	  um	  verdadeiro	  infixo	  (-‐arr)	  que	  precede	  o	  sufixo	  –ão.	  Por	  isso	  se	  considera	  que	  o	  
processo	   não	   é	   sequencial,	   ou	   seja,	   não	   se	   trata	   de	   recursividade	   derivacional.	   Trata-‐se	   de,	   “em	  
simultâneo”	  se	  colocar	  um	  infixo	  entre	  a	  base	  e	  o	  sufixo.	  Repare-‐se	  que	  não	  é	  possível	  considerarmos	  
uma	   só	   unidade	   afixal	   -‐arrão	   (…).	   As	   unidades	   –arr-‐	   e	   –ão	   existem	   autonomamente	   (bocarra),	   e	   –ão	  
combina-‐se	   com	  outros	   infixos	   (benzilhão,	   sabichão).”	   (Gramática	  Derivacional	  do	  Português,	  2013,	  p.	  
94)	  

Retenha-se, então, que os afixos derivacionais, em português, se juntam a uma base, sequencial 
ou simultaneamente, formando-se novas palavras. Como se procederá no caso de uma língua de 
modalidade visual, como a LGP? Poder-se-á falar constituintes presos, ou seja, de morfemas com 
função gramatical? É o que procuramos verificar, de forma breve, nas linhas seguintes. 

Morfologia Derivacional em LGP: afixo ou reduplicação? 

Os estudos sobre a derivação em Línguas Gestuais são escassos, sobretudo se comparados à 
investigação relacionada com variações de tipo inflexional: 

“While	   various	   inflectional	   processes	   in	   sign	   languages,	   such	   as	   aspectual,	   number	   (…)	   and	   spatial	  
inflection	   (…)	   are	   well	   described,	   comparatively	   little	   is	   known	   about	   derivation	   in	   sign	   languages”	  
(Perniss,	  2007,	  p.	  12)66	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
64 Como já dissemos, não vamos tratar aspectos da morfologia flexional pelo que não tratamos aqui as noções de Tema e 

Constituinte Temático.  
65 Os infixos ocupam uma posição medial dentro do lexema derivado. Para mais informações, nomeadamente, também, 

sobre interfixos, veja-se Gramática Derivacional do Português, 2013. 
66 O pouco que se diz sobre este processo é, em grande parte, dedicado à formação da negativa que, em algumas línguas 

gestuais e em algumas construções sintácticas é formada através de um morfema, de acordo com alguns autores. Todavia, 
tendo em conta que, esse afixo se agrega a verbos, considerámos que o seu estudo estaria entre um processo flexional e um 



Número 9 de 2014 – Educação e Formação 
Morfologia Derivacional em Língua Gestual Portuguesa: Alguns Exemplos 
www.exedrajournal.com 

	  
	  

166	  
	  
	  

Uma das principais razões, cremos, para esta escassez, prender-se-á com o facto de as línguas 
gestuais apresentarem uma representação simultânea e sequencial. Atentemos no seguinte: 

“Spoken	   Languages,	   long	   represented	   as	   strictly	   linear	   in	   their	   internal	   organization,	   are	   now	  
understood	   to	   possess	   significant	   non-‐linear	   properties	   as	   well	   (…).	   Conceptions	   of	   the	   phonological	  
structures	  of	  sign	   languages	  have	  the	  reverse	  history.	  Their	  phonological	  and	  morphological	  elements,	  
first	  thought	  to	  have	  only	  simultaneous	  organization,	  are	  now	  understood	  to	  have	  a	  certain	  amount	  of	  
linearity	  as	  well.	  (…)	  Minimal	  pairs	  differing	  in	  the	  place	  features	  of	  sequential	  segment;	  marking	  of	  verb	  
agreement	   on	   the	   first	   and	   last	   segment;	   metathesis;	   underlying	   and	   derivational	   distinction	   in	   the	  
timing	  of	  final	  locations;	  verb	  aspect	  inflections	  and	  selective	  alter	  locations,	  movements,	  or	  both;	  a	  sign	  
error.”	  (Sandler	  &	  Lillo-‐Martin,	  2006,	  p.	  142)	  	  	  

Desta forma, um dos “obstáculos” para o estudo da morfologia derivacional, e dos constituintes 
presos em particular, será o facto de, pela sua especificidade visual e, também, devido ao uso das 
mãos como articuladores, o signo gestual ser apreendido como algo holístico, sem que haja forma de 
separar os seus componentes, nomeadamente os componentes morfológicos. Enquanto que, como 
mais atrás dissemos, é possível, desde os inovadores trabalhos de Stokoe, considerar os queremas, 
unidades mínimas e indivisíveis do gesto e isolá-los num lexema gestual, tornar-se-á, supomos, mais 
complexo identificar afixos. Não é tarefa fácil perceber qual o lugar do afixo no lexema e também qual 
a sua significação. Todavia é possível observar variações dentro da execução de um gesto que 
originam palavras novas. Tratar-se-á de afixos? Vejamos alguns exemplos.  

Supalla e Newport (1978) afirmam que o movimento distingue nomes de verbos: 

“The	   verbs	   of	   this	   class	   are	   activities;	   the	   nouns	   are	   concrete,	   and	   are	   semantically	   related	   to	   the	  
activity-‐often	  as	  instruments	  (BROOM;	  SWEEP;	  IRON,	  IRON),	  but	  also	  as	  locations	  (CHAIR,	  SIT)	  and	  other	  
roles.	  (…)	  verbs	  are	  generally	  signed	  using	  relatively	  longer	  movement”	  (Sandler	  &Lillo-‐Martin,	  2006,	  p.	  
56)	  

Idêntica pesquisa foi feita para a Língua de Sinais Brasileira (LIBRAS) e concluiu-se algo 
semelhante: 

“Seguindo	   a	   proposta	   de	   Supalla	   e	   Newport	   (1978)	   para	   a	   ASL,	   observa-‐se	   que	   a	   língua	   de	   sinais	  
brasileira	  pode	  derivar	  nomes	  de	  verbos	  pela	  mudança	  no	  tipo	  de	  movimento.	  O	  movimento	  dos	  nomes	  
repete	   e	   encurta	   o	  movimento	   dos	   verbos.	   (…)	   Tais	   conclusões,	   aplicáveis	   às	   regras	  morfológicas	   da	  
língua	  de	  sinais	  brasileira,	  podem	  ser	  ilustradas	  com	  o	  par	  SENTAR	  e	  CADEIRA:	  a	  locação,	  a	  configuração	  
e	  a	  orientação	  de	  mão	  dos	  dois	   sinais	   são	  as	  mesmas,	  mas	  o	  movimento	  é	  diferente.	  É	  o	  movimento	  
que	  cria	  a	  diferença	  no	  significado	  entre	  os	  dois	  tipos	  de	  sinais.”	  (Quadros	  &	  Karnopp,	  2004,	  pp.	  96-‐97	  
e	  p.	  100,	  sublinhado	  nosso.)	  

Ambos os estudos demonstram que a alteração do movimento, a sua reduplicação ou a variação 
na amplitude, origina variações formais e semânticas.  Pela observação que nós realizámos, o 
mesmo tipo de processo ocorre em Língua Gestual Portuguesa. Assim, como se pode observar pelos 
exemplos em vídeo67,o movimento é o que distingue nomes de verbos sendo que os nomes e os 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
outro derivacional. Por isso, e porque apenas pretendemos dar alguns exemplos de formação de palavras em LGP; não 
consideramos a formação da negativa neste artigo. Sobre este assunto veja-se, por exemplo, SANDLER, W & LILLO-MARTIN 
(2006)  
	  

67 Os exemplos grafados no texto seguem a ordem explícita no vídeo. Assim, neste momento, consideramos os gestos: 
TELEFONE/RELEFONAR; BARCO/ANDAR DE BARCO; BARCO/ANDAR DE BARCO (exemplo distinto para o mesmo 
conceito dependendo da forma do verbo. Veja-se o que dizemos sobre os classificadores); PERFUME/PERFUMAR; 
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verbos são, como a observação feita para a ASL, respectivamente, concretos e referentes a 
atividades. No exemplo do par “TELEFONE/TELEFONAR” regista-se ausência de movimento no 
nome e movimento no verbo; já nos outros casos o movimento é repetido ou ampliado. Desta forma, 
esta reduplicação68- ou inclusão- de movimento determina a categoria lexical do lexema derivado.  

Convém, contudo, que nos detenhamos um pouco. As conclusões das pesquisas em relação à 
LIBRAS concluem que  

“semelhante	   à	   nominalização	   no	   português,	   na	   língua	   de	   sinais	   brasileira	   repete-‐se	   o	  morfema	   base	  
(verbo)	  e	  tem-‐se	  como	  produto	  um	  nome.	  O	  processo	  de	  adicionar	  morfemas	  a	  uma	  forma	  base	  é	  uma	  
forma	  de	  criar	  novas	  unidades	  lexicais.”	  (Quadros	  &	  Karnopp,	  2004,	  p.	  101).	  	  

Será que o que de facto se passa é a “repetição do verbo”? 

 Se atentarmos nos exemplos da LGP, verificamos que no primeiro par, TELEFONE/TELEFONAR, 
o nome não apresenta movimento, nos outros casos, há de facto, repetição de movimento como em 
PERFUME/PERFUMAR ou PIANO/TOCAR PIANO ou uma maior amplitude de movimento como no 
par BARCO/ANDAR DE BARCO (segundo exemplo do conceito). Assim, cremos que será legítimo 
sugerir que o que se passa na LGP é a existência de um morfema, o movimento, que é adicionado à 
base. Este constituinte é responsável pela alteração da categoria morfológica da base, formando-se 
verbos a partir de nomes. Poder-se-ia, também, colocar a hipótese de que seria o nome formado que 
encurtaria ou diminuiria a amplitude do movimento presente no verbo. Esta é uma sugestão 
pertinente, sobretudo tendo em conta os escassos estudos em morfologia derivacional nas línguas 
gestuais e, em particular, na LGP. Os poucos exemplos que apresentamos não nos permitem 
resolver esta questão. Todavia, cremos, e tendo também em conta outros processos de formação de 
palavras por derivação que abaixo vamos apresentar que se trata de um acrescento e não de uma 
supressão.  

A dúvida que também fica é se deveremos considerar este morfema, o movimento, ou melhor “ a 
alteração do movimento” como um sufixo. Tendo em conta o que acima dissemos sobre a 
simultaneidade e a sequencialidade nas línguas gestuais é uma questão complexa. Na realidade, não 
nos é possível determinar com segurança que o movimento é acrescentado no final da base, ao 
contrário do que se passa com outros processos derivacionais que a seguir observaremos. Se 
atentarmos nos exemplos, verificamos que o movimento acompanha simultaneamente todo o gesto, 
só podendo insolar-se como querema que o constitui. Ainda assim, mesmo que seja possível, como 
em todos os gestos, isolar os queremas, não é seguro afirmar que o movimento suceda aos outros 
que compõem o vocábulo gestual. Sabemos que a alteração de movimento é a responsável pela 
mudança de categoria morfológica, porém, dada a natureza visuoespacial da língua será talvez 
arriscado classificá-lo como sufixo ainda que por “repetir ou ampliar” se depreenda que se repete ou 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
PIANO/TOCAR PIANO; GUITARRA/TOCAR GUITARRA MIN. 00.08-00.39). O vídeo está disponível em http://youtu.be/SR-c-l4-
TpY  

68 Por reduplicação entenda-se “repetição” e não o que se refere à reduplicação no âmbito da morfologia não concatenativa 
em que por reduplicação se entende a repetição de uma unidade lexical ou parte dela. No nosso ponto de vista, o movimento é 
responsável pela formação de uma nova palavra e pela alteração da categoria morfológica ao contrário do que se regista na 
reduplicação de partes de unidades lexicais nas línguas orais. A não ser que, campo ainda completamente aberto ao estudo, 
se considere que o movimento é a repetição de parte de uma unidade lexical mas que confere alteração morfológica à forma 
base. Todavia, não esqueçamos que o movimento é um querema dos gestos com comportamentos muito típicos de morfema 
ocorrendo em processos “flexionais” e derivacionais. Estamos neste momento a desenvolver um projecto de investigação que 
contempla esta especificidade.  
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amplia algo previamente existente. Resta ainda considerar se este fenómeno de reduplicação do 
movimento se pode considerar no âmbito da morfologia não concatenativa em que por reduplicação 
se entende a repetição de uma unidade lexical ou parte dela. Se entendermos que a repetição de 
parte de uma unidade lexical, ou melhor, a repetição de uma unidade sublexical, visto que o 
movimento é uma unidade mínima constituinte do gesto, pode alterar a categoria morfológica da 
palavra, esta é, também, uma sugestão a ter em conta.  

Morfologia derivacional em LGP: empréstimo e contaminação 

Como mais atrás dissemos, a LGP é uma língua que coabita, no mesmo território geográfico, com 
o português. Se além disso acrescentarmos a obrigatoriedade que o cidadão surdo tem, no que 
respeita ao ensino, de utilizar o português como língua segunda (L2) para que esteja integrado na 
sociedade maioritária é mais do que natural que se observem processo de contaminação linguística, 
sobretudo na LGP. Aliás, um dos recursos associados à LGP, o alfabeto manual ou datilologia, ilustra 
claramente as relações entre estas duas línguas: 

“A	  datilologia,	   também	  designada	  alfabeto	  manual,	  consiste	  na	  transliteração	  de	  grafemas	  das	   línguas	  
orais.	   É	   usado	   para	   representar	   conceitos	   que	   não	   tenham	   equivalente	   direto	   na	   língua	   gestual	   ou	  
quando,	  no	  processo	  de	  comunicação,	  um	  dos	  interlocutores	  não	  conhece	  o	  vocábulo	  gestual	  servindo-‐
se	  da	  datilologia	  para	  se	  exprimir.	  Um	  exemplo	  simples	  do	  uso	  da	  datilologia	  é	  na	  soletração	  dos	  nomes	  
próprios.	   Assim,	   para	   dizer	   o	   meu	   nome	   completo	   teria	   de	   recorrer	   à	   datilologia,	   servindo-‐me	   de	  
configurações	  manuais	  que	  transliteram	  as	  letras	  do	  meu	  nome.”	  

As configurações manuais que representam o alfabeto datilologico são também usadas na criação 
de gestos em que uma ou mais letras da palavra de origem são combinadas com outros queremas, 
formando um gesto. Assim, considere-se o gesto que representa “Lisboa” em que a letra L é 
transliterada e associada a um movimento, orientação, expressão e localização específicos para 
significar o conceito “Lisboa”. (Correia I, Exedra, 2012, pp. 59-60) 

Também podemos observar na LGP, através deste empréstimo por transliteração, o 
aproveitamento de sufixos, ou parte deles, do português. Os exemplos em vídeo69 dos gestos 
SURDEZ e LINGUAGEM mostram este processo uma vez que ao gesto SURDO se acrescenta a letra 
Z, transliterada no alfabeto manual a que aludimos, e ao gesto de LÍNGUA se acrescenta a letra M 
pelo mesmo processo. No nosso entender, há aqui uma clara influência do português nesta formação 
de palavras por derivação pois cremos que a LGP, por empréstimo, utiliza os sufixos –ez e –agem 
que acomoda às suas regras internas pois, neste caso, observamos uma transliteração lexicalizada, 
ou seja, o uso das configurações Z e M não é articulado no espaço neutro, como a datilologia quando 
é usada para, por exemplo, soletrar nomes próprios, mas segue as características de um gesto puro, 
movimento, localização, entre outras que atrás aludimos.  

Este processo de formação de palavras, recorre, então, por via do empréstimo ao uso de sufixos 
que neste caso ocupam claramente uma posição final ao contrário do que observámos nos exemplos 
descritos na secção anterior, Tal diferença, a nosso ver, justifica-se por se tratar de um empréstimo 
proveniente de uma língua oral, ainda que o sufixo se acomode às regras da LGP, algumas 
características do português são mantidas, como, por exemplo, a evidente sequencialidade. 
Acrescentamos que os gestos que se formam a partir da datilologia tendem a transformar-se em 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
69 Consulte-se o link acima referido, http://youtu.be/SR-c-l4-TpY entre os minutos 00:40-00:51. 
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gestos puros perdendo, em certa medida, o cariz de transliteração lexicalizada70 que possuíam, mas 
tal não se observa, ainda, naqueles que possuem, por empréstimo, prefixos ou sufixos71 do 
português. 

 Não encontrámos na bibliografia consultada exemplos deste processo em outras línguas 
gestuais72, todavia, considerando que todas elas possuem um alfabeto manual supomos que há 
fortes probabilidades de encontrar o mesmo tipo de formação de palavras por derivação. É um campo 
ainda aberto à investigação.  

Morfologia Derivacional em LGP: Derivação ou Composição? 

Por último, observemos os derradeiros exemplos registados em vídeo73 que correspondem aos 
gestos de FALAR COM AS MÃOS, VOZ DAS MÃOS; LINGUÍSTICA DA LÍNGUA GESTUAL. Como se 
verifica, eles possuem traços semânticos e características formais comuns. Todos dizem respeito a 
aspectos relacionados com a língua gestual e a cultura e identidade surdas uma vez que, no último 
exemplo, se especifica um campo de estudos emergente e nos outros se ilustra como a pessoa surda 
não é “muda” no sentido em que possui um sistema de comunicação centrado no aparelho motor 
superior e na visão. Podemos até sugerir que estes gestos materializam, em palavras, o deafhood74 e 
o deaf gain75. Formalmente todos possuem um elemento comum, a mão não dominante76 parece ser 
usada como “base” para a formação do gesto parecendo a ela juntar-se os gestos de VOZ, FALAR e 
LÍNGUÍSTICA77.  

Nos primeiros, casos os gestos permanecem íntegros mudando apenas a sua localização pois 
VOZ (relacionada com a fala) articula-se na zona do pescoço, junto às cordas vocais, e FALAR 
articula-se próximo da boca. Mais um argumento a favor do que atrás dissemos, ou seja, o uso da 
mão não dominante parece contribuir para a formação do significado “gestual”, algo específico da 
cultura e expressão da comunidade surda que utiliza a LGP como veículo de comunicação. No último 
exemplo, o gesto não fica íntegro uma vez que se gestuarmos LINGUÍSTICA, para nos referirmos de 
forma geral a esta área do saber, temos de usar as duas mãos com a configuração L- curiosamente 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
70 É exemplo disso uma das variantes do gesto de MUNDO que apesar de manter as configurações M N D elas estão já 

acomodadas às regras da LGP sendo difícil percepcioná-las na execução do gesto.  
71 Continuam a existir casos em que os afixos se mantêm, como é exemplo o gesto de IMPOSSÍVEL, em que parte do 

prefixo, o –i, precede o gesto de POSSÍVEL.  
72 Wendy Sandler e Lillo martin (2006) aludem a estudos semelhantes para a formação de graus de adjectivos na ASL. 

Todavia concluem que não se trata de um processo de empréstimo. Para mais informação veja-se SANDLER & LILLO MARTIN 
(2006), pp. 63-65. 

73 Consulte-se o vídeo a que nos temos vindo a reportar no link http://youtu.be/SR-c-l4-TpY  entre os minutos 00:53-00:59. 
74 O Deafhood, conceito que pode ser traduzido por “orgulho surdo” ou “surdidade”, foi criado por Paddy Ladd e significa a 

aceitação e emancipação da pessoa surda em conjunto com o orgulho de pertença a ma comunidade, não só constituída por 
surdos, mas unida pelo uso de uma língua gestual.  

Para mais informações consulte-se LADD, Paddy (2003), Understanding Deaf Culture: In Search of Deafhood, England, 
Multilingual Matters  

75 Deaf gain é um conceito relativamente novo, pelo menos em Portugal, e pode definir-se como o entender a surdez não 
como uma perda, mas como uma diferença que pode trazer ganhos à pessoa surda e à sociedade em que esta se inclui. Para 
mais informações consulte-se BAUMAN, H & MURRAY, J. eds. (2014), Deaf Gain: Raising the Stakes for Human Diversity, 
Minnesota, University of Minnesota Press.  

76 Designa-se mão não dominante a que apenas serve de apoio em alguns gestos bimanuais. Por exemplo, uma pessoa 
destra terá como mão dominante a direita e uma esquerdina terá como mão dominante a esquerda quando gestua.  

77 Aliás, a configuração e posição da mão não-dominante são as mesmas, exceptuando-se o segundo exemplo em que, 
cremos, a mudança de localização do gesto VOZ acontece para distinguir este de outro gesto, o de PORTA-VOZ.  
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mais um empréstimo do português por via da datilologia-  e neste exemplo apenas a mão dominante 
assume essa configuração. Levanta-se, assim, uma questão pertinente: estes gestos são formados 
por derivação ou composição? Ou deveremos distinguir entre os dois primeiros, que seriam por 
composição, e o último?  

Wendy Sandler e Lillo Martin (2006) ao analisarem a formação de palavras por derivação em ASL 
e querendo demonstrar que as línguas gestuais também possuem sequencialidade, observaram a 
existência de um sufixo puro na ASL que nos parece ter um comportamento semelhante àquele que 
vimos nos exemplos da LGP: 

“We	  turn	  now	  to	  a	  native	  suffix	  of	  ASL	  that	  has	  no	  counterpart	  in	  English.	  This	  form	  glossed	  ZERO,	  and	  
translated	   ‘not	   (verb)	   at	   all’	   is	   apparently	   grammaticized	   from	   an	   independent	   word	   with	   a	   similar	  
meaning	  (…)	  In	  the	  analysis	  of	  language,	  the	  line	  separating	  one	  type	  of	  complex	  structure	  from	  another	  
may	  not	  be	  razor	  sharp,	  and	  we	  cannot	  assume	  a	  priori	  that	  –ZERO	  is	  an	  affix,	  rather	  than	  the	  second	  
member	  of	  a	  compound	  or	  clitic,	  or	  simply	  an	  independent	  word.	  	  (…)	  first	  the	  verb-‐ZERO	  form	  cannot	  
be	  interrupted	  by	  other	  words.	  This	  criterion	  distinguishes	  verb-‐ZERO	  from	  a	  word+word	  sequence	  (…)	  
that	  is	  indeed	  a	  suffix.”	  (Sandler	  and	  Lillo	  Martin,	  2006,	  pp.65-‐66)	  

As autoras apresentam uma tabela onde constam critérios para distinguir afixos de clíticos e 
palavras, tais como poder haver a inclusão de uma palavra entre as duas formas em análise, 
ocorrerem mudanças fonológicas (querológicas, diríamos nós) quando junto a uma base ou a 
produtividade e recorrência em determinadas bases. Assim, concluem que ZERO em ASL “had 
achieved affixal status” (Wendy Sandler & Lillo Martin, 2006, p. 69) 

Curiosamente, na LGP também podemos encontrar este sufixo ZERO com significado idêntico 
àquele descrito para a ASL, o que abre caminho ao estudo comparatista entre línguas gestuais.  

Contudo, voltando aos nossos exemplos, de que não encontramos descrição semelhante na 
bibliografia, mas que estamos em crer que exista78, tratar-se-á de um afixo? De uma base? 
Estaremos a falar de compostos? Ou de um morfema com comportamento típico de afixo?79 

Por composição entende-se “o processo de formação de palavras em que se juntam dois ou mais 
constituintes que podem funcionar como bases” (Gramática Derivacional do Português, 2013, p. 94). 
Acrescentam os autores da Gramática Derivacional do Português, à semelhança do que também 
Wendy Sandler & Lillo Martin afirmaram para as línguas gestuais, que “a distinção entre composição 
e afixação nem sempre é simples. A maior dificuldade reside na classificação de um elemento como 
afixo ou como base” (Gramática Derivacional do Português, 2013, p. 95). No caso da língua 
portuguesa esta dificuldade prende-se, sobretudo, com os prefixos e os constituintes dos compostos 
neoclássicos.   

Aplicando alguns dos critérios propostos por Sandler & Lillo Martin (2006) que já referimos, 
verifica-se que nos nossos exemplos também é impossível incluir uma palavra entre os componentes, 
pelo que não se tratam de palavras isoladas nem a componente da mão não dominante tem qualquer 
significado nesta forma fora deste contexto. É verdade que poderemos equacionar que a parte dos 
gestos considerados que consiste na mão não dominante que confere o significado de “gestual” 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
78 O gesto de LINGUÍSTICA DA LGP terá entrado na LGP, segundo informação de uma gestuante surda fluente, por 

empréstimo uma vez que este gesto se realiza, também, na LLengua de Señas Castellana (Língua Gestual Castelhana). 
79 Tendo em conta aquilo que já dissemos para os primeiros exemplos apresentados respeitantes ao afixo movimento, não 

cremos ser possível, também nestes casos, estabelecer se se trata de um prefixo de um sufixo ou de um interfixo. A 
simultaneidade da execução destes gestos impede-nos esta precisão.  
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poderá ser uma acomodação do gesto de GESTUAL que consiste nas duas mãos frente ao tronco 
com movimentos repetidos. Todavia, ainda que assim possa ser, nos gestos apresentados ela tem, 
usando as palavras das investigadoras americanas que temos vindo a citar, comportamentos típicos 
de afixo80.  

 E por que não considera-lo um gesto composto? Na nossa opinião porque, como afirmámos, a 
parte da mão não dominante que compõe o gesto não tem significado fora deste contexto. O que se 
observa em gestos formados por composição é a junção de dois vocábulos cada um com significado 
autónomo que forma outro perdendo, ou não, algum parâmetro. Na Gramática Derivacional do 
Português um dos critérios que se aponta para distinguir prefixos de bases é  

“as	  bases	  preservam	  autonomia	   semântica.	  Há	  prefixos	  que	   têm	  autonomia	   fonológica,	  mas	  não	   têm	  
autonomia	   semântica,	   nem	   lexical.	   Por	   isso	   não	   funcionam	   como	   bases.”	   (Gramática	   Derivacional	   do	  
Português,	  2013,	  p.	  96)	  

Ora, o gesto, tal qual o observamos, não tem autonomia semântica… 

Para além disso, à semelhança do que se observa para o sufixo ZERO na ASL este afixo tende a 
juntar-se a verbos formando nomes e conferindo-lhe o significado de “gestual ou relativo à língua 
gestual”, comportamento típico de afixos, pois “a marca semântica” da mão não dominante é que 
contribui para o significado acima descrito. Por último, não se trata da perda de acento prosódico de 
um dos constituintes (que seria aqui representado, supomos, pelo movimento ou pela expressão 
facial) que se junta a outro, como na composição, mas da criação de palavras novas a que se junta 
um morfema com significado semântico. 

 Porém, como vimos, as fronteiras entre afixos e bases não são lineares sendo necessária mais 
investigação.  

 

Algumas conclusões 

Muito ainda ficou por observar no que diz respeito aos processos de formação de palavras por 
derivação na LGP. Continuam mais as perguntas do que as respostas e o campo para a investigação 
é vasto. Não considerámos aqui a formação da negativa ou a criação de novas palavras através de 
componentes não-manuais (vulgo expressão facial). 

 Apenas quisemos apresentar alguns exemplos de formação de palavras que ilustram como estes 
processos também ocorrem nas línguas gestuais. O primeiro exemplo, cremos, será o menos 
problemático no que diz respeito a considerar o movimento um afixo. Verifica-se que não tem 
qualquer significado semântico isolado e que forma novas palavras. O segundo exemplo, 
tratando-se de formação de palavras por sufixação por empréstimo do Português também 
parece não levantar dúvidas. Já os casos que observámos em último lugar levantam mais 
questões: será base? Será afixo? No nosso entender, e tendo em conta que apenas 
recentemente se observa a execução de gestos com a mão não dominante com o significado 
de “gestual” é necessário uma observação mais atenta da língua e destes novos gestos. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
80 Ainda que consideremos o gesto de LINGUÍSTICA DA LÍNGUA GESTUAL em que o L gestuado parece cristalizar em si 

os gestos de LINGUÍSTICA (geral) sendo executado apenas com uma mão, não cremos que este seja o afixo. Supomos que 
por uma questão fisionomia do aparelho motor superior o gesto LINGUISTICA  é reduzido a uma mão pois recebe “o afixo” 
GESTUAL. 
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Como dissemos, a criação destas palavras tem relações estreitas com as mudanças 
sociológicas da comunidade surda e com a sua afirmação. Por isso, ainda é tudo muito 
recente para conclusões. Porém, arriscamos, assentando, sobretudo, a nossa hipótese no 
facto de que a mão dominante com esta configuração, orientação, localização e movimento 0 
não ter autonomia semântica, dizer que se trata de um afixo ou pelo menos de um afixo em 
transição, também denominado afixoide81 na terminologia. Teremos de deixar a LGP mostrar-
se aos nossos olhos para um segundo passo talvez mais assertivo.  
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Resumo 

A divisão é uma das operações que os alunos têm mais dificuldades  e professores/as mais 
mnemónicas dão aos alunos. A compreensão global, procedimental e conceptual, é fundamental para 
o sucesso do seu processo de ensino e de aprendizagem. Nesse sentido, com este artigo pretende-
se apresentar uma proposta didática para as fases de ensino do algoritmo da divisão inteira. 
Inicialmente será feita uma breve contextualização onde se expõem as ideias e teorias que lhe 
servem de base e, de seguida, apresenta-se uma proposta exemplificada e ilustrada.  

Palavras-chave: Algoritmo da divisão; sentidos da divisão; sistema de numeração decimal 

Abstract 

The most difficult arithmetic operation for students is division and teachers often use mnemonics 
for it. Global, procedural and conceptual understanding are the key for a successful teaching/learning 
process. For that, this paper intends to present a proposal for didactics phases of the integer division 
algorithm teaching. First it will be made a short contextualization to explain the ideas and theories that 
support this propose and afterwards it will be explained, exemplified and illustrated. 

Keywords: Division algorithm; meanings of division; decimal number system  

 

 

 

 

Introdução 

Numa perspetiva geral o ensino que leva à compreensão é mais eficaz do que o ensino que apela 
apenas à memorização. Numa perspetiva mais restrita, e focando apenas o tema deste artigo, esta 
ideia é reforçada e torna-se mais fácil de perceber como é verdadeira. O ensino com e para a 
compreensão é um princípio constante e orientador deste artigo. Ensino com compreensão refere-se 
ao/à professor/a, àquilo que ele/a sabe, o seu conhecimento didático, pedagógico e científico (Ball, 
Thames & Phelps, 2008). Para isso os/as professores/as devem tentar, de modo contínuo, perceber 
aquilo que as crianças pensam e sabem (Carpenter, Fennema, Franke, Levi, & Empson, 1999) e 
devem investir na sua formação tanto no âmbito da prática educativa como no âmbito científico do 
conhecimento aprofundado dos conteúdos que lecionam (Ma, 1999). O ensino para a compreensão 
refere-se sobretudo ao/à aluno/a. O ensino deve ser feito tendo em conta a individualidade de cada 
aluno/a e deve ser adaptado às suas capacidades e competências individuais e pessoais (Carpenter 
et al., 1999). 

Segundo a Teoria do Desenvolvimento Cognitivo de Piaget as crianças entre 7-8 e 11-12 anos 
estão em plena fase das operações concretas (Piaget & Inhelder, 1973) portanto sabemos que à 
partida tudo o que dissermos e fizermos tem de ter um suporte concreto físico ou virtual. Isto é, o/a 
professor/a deve usar material manipulável, virtual ou concreto, ou exemplos que os/as alunos/as 
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consigam imaginar ou visualizar (i.e., que estejam dentro do seu universo quotidiano ou visual). A 
escolha de um ou outro método terá de ser feita pelo/a próprio/a professor/a dependendo de variados 
fatores como por exemplo, o tipo de turma que tem, o número de alunos, a sua capacidade de 
raciocínio, entre outros. No entanto existem dois fatores que desde logo restringem esta escolha. 
Primeiro, se a turma estiver num 1º ou 2º ano o/a professor/a deve sempre começar com os materiais 
manipuláveis seja qual for a matéria que estão a estudar para que os/as alunos/as se familiarizem 
com os materiais e ganhem destreza na sua manipulação. E o segundo, em qualquer um dos quatro 
anos do 1º ciclo, é que quando se inicia um novo conteúdo é essencial o uso de material manipulável 
para que a primeira abordagem a um conteúdo seja feita com base num conhecimento anteriormente 
adquirido. Este material pode ser estruturado ou não estruturado, não existindo qualquer preferência 
por um ou por outro desde que o seu uso seja feito de forma sequencial e adequada ao progresso 
das aprendizagens das crianças. 

A Matemática Realista vem acentuar a necessidade do uso de materiais manipuláveis ou o 
recurso ao contexto visual ou quotidiano. Esta corrente mostra-nos que o uso de metodologias que 
façam uso do meio envolvente do/a aluno/a são as mais produtivas (Heuvel-Panhuizen, 1996). Em 
primeiro lugar porque são situações que o/a aluno/a pode manipular ou que pode facilmente imaginar. 
Em segundo lugar porque torna a matemática útil, ou seja, o/a aluno/a percebe o objetivo daquilo que 
está a fazer, entende que o processo tem uma finalidade real e que pode ser utilizado em situações 
semelhantes. E em terceiro lugar, numa combinação das duas primeiras, torna as aprendizagens 
significativas. Isto é fulcral no processo de ensino/aprendizagem de qualquer conteúdo e de qualquer 
área. Se os/as alunos/as conseguirem visualizar ou imaginar o problema, se estiverem motivadas a 
resolver o problema por perceberem que chegarão à solução para uma situação real, as 
aprendizagens serão efetivamente significativas (Freuddenthal Institute, 1991). Esta ideia vai ao 
encontro do que diz Heuvel-Panhuizen (1996) quando refere que “quando as crianças aprendem 
matemática de forma isolada, separada da realidade, vai ser rapidamente esquecida e elas não vão 
ser capazes de a aplicar” (p. 12). 

O Construtivismo diz-nos que os indivíduos não são agentes passivos, são antes atores ativos na 
construção do seu próprio conhecimento, e só assim será realmente conhecimento. Segundo Fosnot 
(1996), ensinar matemática deve traduzir-se na realização de atividades cujo objetivo é encorajar e 
facilitar o processo construtivo. Ou seja, se o/a professor/a tiver uma postura de transmissor de 
conhecimento os/as alunos/as poderão até perceber aquilo que ele/a diz mas não tardarão a 
esquecer. Pelo contrário, se o/a professor/a for apenas um/a facilitador/a de aprendizagens e 
proporcionar o contexto favorável para que os seus/suas alunos/as construam o seu próprio 
conhecimento esses conhecimentos formarão uma base sólida para a construção de novos e mais 
especializados conhecimentos. Ainda segundo a mesma autora a aula de matemática deve ser 
recriada e encarada como uma comunidade de investigação, num clima de questionamento e 
resposta, e onde se dá mais relevância ao pensamento e raciocínio matemático do que à 
memorização. 

Numa perspetiva mais específica e no que diz respeito ao ensino da divisão inteira no ensino 
básico, esta operação é abordada informalmente até ao 2º ano, onde são introduzidos os sentidos da 
operação, os termos dividendo, divisor e quociente e a relação entre divisão e multiplicação. Entre o 
2º e 3º anos fazem-se alguns procedimentos intercalares com utilização de representações de 
algoritmos para que no 4º ano os alunos consigam aprender a resolução da divisão inteira através do 
algoritmo padrão. Segundo o Programa e Metas Curriculares de Matemática do Ensino Básico (MEC, 
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2013) o ensino da divisão inteira deve ser feito primeiro a nível informal, com exemplos concretos e 
reais em que as crianças têm que partilhar equitativamente ou agrupar em conjuntos equipotentes e 
mais tarde, no 4º ano, os/as alunos/as começam a aprender a usar o algoritmo como meio de 
resolução da divisão. Esta operação aritmética e o seu algoritmo são muito difíceis de compreender e 
aprender. Alguns professores/as consideram até o ensino do algoritmo desnecessário, defendendo 
que deve ser calculado na máquina como fazemos com a raiz quadrada (Aharoni, 2012). Não é esta a 
perspetiva defendida neste artigo. A compreensão do algoritmo da divisão traz várias vantagens às 
crianças no estudo da matemática. 

De forma genérica um algoritmo é um conjunto de procedimentos que se usam sempre pela 
mesma ordem na resolução de problemas semelhantes (Brocardo & Serrazina, 2008; Loureiro, 2004). 
Segundo Thompson (1999, cit. Brocardo & Serrazina,2008), podemos identificar três tipos de 
algoritmos: standard formal; não-standard formal e não-standard informal. O primeiro refere-se àquele 
que nós chamamos algoritmo padrão, o segundo refere-se a representações verticais da operação 
usando a decomposição de números e o terceiro são todas as outras representações que os/as 
alunos/as podem utilizar para representarem e resolverem os problemas que lhes são propostos. 

Este texto surgiu de um trabalho proposto na aula de Didática da Matemática da licenciatura de 
Educação Básica na Escola Superior de Educação de Coimbra. Esse trabalho pretendia apenas que 
fosse feita uma reflexão e uma proposta acerca do ensino da divisão no 4º ano do 1º ciclo do ensino 
básico. No entanto depois de alguma pesquisa foi fácil perceber que a informação acerca desse 
assunto, e da divisão em geral, era escassa. Sendo esta uma matéria de interesse quer para 
professores/as quer para alunos/as, e dada a dificuldade em encontrar informação o desafio foi 
lançado e aceite. Porque não tentar dar um contributo nesta área e construir um documento dedicado 
à divisão? No entanto, a divisão é uma área muito vasta o que levou à necessidade de tornar o tema 
um pouco mais restrito. Assim, este artigo focar-se-á apenas no ensino do algoritmo da divisão 
inteira, deixando de lado todos os outros aspetos ligados à operação. Mas não devemos esquecer 
que só tendo uma visão e compreensão global é que podemos dizer que aprendemos efetivamente a 
divisão. 

Tendo como guia aquilo que foi referido nesta secção de seguida será apresentada uma proposta 
de ensino do algoritmo da divisão inteira composta por 4 fases e que tem como objetivo dar um 
contributo para a melhoria do seu ensino/aprendizagem. As fases não dizem respeito a nenhum ano 
de escolaridade específico ficando a cargo de quem aplica esta proposta a identificação do momento 
adequado para passar à fase seguinte. 

Algoritmo da divisão: uma proposta didática 

Esta secção será estruturada por fases que coincidem com as fases de ensino do algoritmo da 
divisão. A 1ª fase é dividida em 3 subfases: a) uso de números apenas com um algarismo, uso de 
material manipulável, de esquemas e desenhos se necessário; b) semelhante à anterior mas em vez 
de usarmos desenhos e esquemas vamos usar a tabuada do divisor explicitando a ideia inerente ao 
uso da tabuada, isto é, usando das subtrações e adições sucessivas; c) os dividendos passam a ser 
números até 20 e têm de ser menores do que 10 vezes o divisor, os divisores têm apenas um 
algarismo e podem ser usados esquemas e desenhos além do material manipulável. A 2ª fase diz 
respeito às divisões de um só passo com dividendos de três algarismos e divisores de dois 
algarismos e divide-se em a) utilização de material manipulável concreto e representação do 
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algoritmo, b) resolução com algoritmo das subtrações sucessivas, c) resolução com algoritmo das 
subtrações repetidas e d) resolução usando a representação em algoritmo padrão com foco na 
compreensão do uso da plica e na estimação. A 3ª fase corresponde às divisões com mais do que um 
passo em que o divisor tem um algarismo e o dividendo tem dois algarismos. É usado o material 
manipulável e a representação do algoritmo padrão com auxílio da grelha dos números. A 4ª e última 
fase corresponde à resolução das divisões com mais do que um passo usando algoritmo padrão e 
dando significado à sequência de procedimentos. É importante ainda salientar que toda a 
terminologia usada é intencionalmente explicativa para que a compreensão seja mais facilmente 
atingida. Deixaremos, portanto, de lado expressões como “e vai um” ou “baixar o seguinte” que na 
realidade não têm qualquer utilidade nem contribuem para uma melhor compreensão dos conteúdos. 
A terminologia adotada aqui tem em consideração, além do que foi dito, a importância da 
compreensão do nosso sistema de numeração. A compreensão do sistema decimal é fundamental na 
aprendizagem de qualquer operação aritmética assim como de outros conteúdos da matemática. Se 
o/a aluno/a entende que pode, ela própria, juntar e agrupar dez unidades numa dezena, entende, por 
lógica, que pode ela própria decompor essa dezena em dez unidades (Aharoni, 2012). Esta 
compreensão das regras básicas do sistema decimal é uma das bases fundamentais para 
aprendizagens mais especializadas na matemática. Vamos ainda partir do pressuposto que a turma 
está familiarizada com o material multibásico e que é usado com frequência na sala para resolver 
problemas matemáticos. Isto implica que as crianças já sabem reconhecer que um cubo pequeno 
representa a unidade, uma barra representa a dezena, uma placa representa a centena e um cubo 
grande representa o milhar. A representação pode ser feita com qualquer outro material que consiga 
reproduzir os elementos do problema mas é importante referir que a operação deve ser resolvida 
sempre tendo em atenção o seu significado. Não podemos deixar que uma divisão com significado de 
agrupamento seja resolvida como se se tratasse de uma divisão com significado de partilha ou vice-
versa. 

A representação deve ser feita em simultâneo com o material multibásico e com o algoritmo tendo 
em conta que os/as alunos/as já conhecem os sentidos da divisão e vão aprender a representação 

 em simultâneo com as primeiras fases. Os exemplos apresentados são apenas uma 
maneira de ilustrar cada situação e tentando chegar o mais perto possível de uma situação real. 

1ªFASE  

a) Divisor e quociente inferiores a 10 e recurso a material manipulável, desenhos e esquemas  

Questão-problema: 

A	  Elisa	  tem	  6	  carimbos	  e	  quer	  partilhar	  com	  uma	  colega	  de	  forma	  a	  que	  as	  duas	  fiquem	  com	  o	  mesmo	  
número	  de	  carimbos.	  Com	  quantos	  carimbos	  fica	  cada	  uma?	  

 ? 

Vamos representar o dividendo: 
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Depois representamos o divisor:  

                                  

Agora vamos distribuir os seis carimbos pelas duas meninas:  

 

Se cada menina fica com 3 carimbos podemos ainda concluir que não sobra nenhum carimbo, 
portanto podemos chamar a esta divisão uma divisão exata e representá-la com o respetivo resto. 

O uso dos termos dividendo, divisor, quociente e resto deve ser feito nesta primeira fase com 
alguma frequência e sempre que se escreva o respetivo número. 

b) Divisões inteiras com divisor e quociente inferiores a 10 utilizando a tabuada do divisor e 
apresentar o resultado com a disposição usual do algoritmo.  

Questão-problema: 

O	  João	  tem	  8	  carrinhos.	  Quer	  estacionar	  os	  carrinhos	  aos	  pares.	  De	  quantas	  garagens	  precisa?	  

 

Podemos começar por fazer um esquema que ilustre aquilo que pretendemos fazer. Então se o 
João tem 8 carrinhos e pretende agrupá-los aos pares podemos começar com 8 e ir sucessivamente 
subtraindo 2.  

Concluímos ainda, através das adições sucessivas, que 2+2+2+2=6. 
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Este tipo de esquema para resolver divisões com sentido de medida deve levar à resolução 
através da tabuada do divisor uma vez que a ideia por trás das adições sucessivas é a tabuada. 
Construindo a tabuada do divisor desta operação obtemos: 
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Observando a tabuada do divisor, 2, ficamos a saber que, se o João tiver uma garagem pode arrumar 
dois carros, se tiver duas pode arrumar quatro carros, se tiver três pode arrumar seis carrinhos e se 
tiver quatro garagens pode arrumar oito carrinhos.  

Então descobrimos que 8 carrinhos agrupados aos pares precisam de 4 garagens. 

Também podemos concluir que não sobra nenhum carrinho e portanto o resto desta operação é 
igual a zero. 

Assim, pode-se dizer que a estimativa do quociente através da tabuada do divisor é aquela cujo 
produto mais se aproxima ou é igual ao dividendo, nunca o excedendo. 

c) Divisores até 10 e dividendos até 20 com manipulação de objetos ou recorrendo a desenhos ou 
esquemas. 

Questão-Problema: 

O	   Francisco	   levou	   para	   a	   escola	   uma	   caixa	   com	   8	   caracóis.	   A	   professora	   aproveitou	   o	   interesse	   das	  
crianças	  e	  desenvolveu	  algumas	  tarefas	  relacionadas	  com	  os	  pequenos	  bichos.	  	  

Sabendo	  que	  os	  caracóis	  comem	  folhas	  os	  alunos	  saíram	  para	  o	  recreio	  à	  procura	  de	  comida	  para	  lhes	  
dar.	  Cada	  criança	  deve	  trazer	  uma	  folha.	  Já	  na	  sala	  a	  professora	  pergunta:	  Se	  nós	  somos	  16,	  temos	  16	  
folhas,	  então	  quantas	  folhas	  pode	  comer	  cada	  caracol?	  

 

Vamos então representar o divisor, ou seja, os caracóis: 

 

Agora representamos o dividendo, ou seja, as 16 folhas: 
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Então partilhamos as 16 unidades (folhas) pelos 8 conjuntos (caracóis): 

 

Como não temos mais unidades vamos decompor a dezena em 10 unidades e continuar a divisão: 

 

Como já foi referido, é importante não esquecer de usar os termos dividendo, divisor, quociente e 
resto quando fazemos a representação do algoritmo. E não devemos esquecer que aqui queremos 
apenas uma representação do algoritmo, não é pedido aos alunos que resolvam a divisão usando o 
algoritmo. Estas representações servem apenas, por enquanto, para que as crianças se familiarizem 
com esta forma de representação 
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2ª FASE  

a) Divisão inteira com dividendos de 3 algarismos e divisores de 2 algarismos nos casos em que o 
dividendo é menor que 10 vezes o divisor, isto é, o quociente terá apenas um algarismo e a divisão 
será efetuada apenas num passo.  

Nesta fase deve ser usado em primeiro lugar o material manipulável e depois a tabuada do divisor. 
Os passos seguintes, subtrações sucessivas e subtrações repetidas, serão a introdução à resolução, 
e não apenas representação, da operação com o algoritmo formal.  

Os	  alunos	   fizeram	  bolachas	  na	  escola	  e	  decidiram	  que	  querem	  oferecê-‐las	  aos	  pais.	  Um	  pacote	  para	  o	  
pai	  e	  um	  para	  a	  mãe.	  As	  crianças	  contam	  as	  bolachas	  e	   têm	  230.	  Sabem	  que	  na	   turma	  há	  19	  alunos.	  
Fazem	   as	   contas	   e	   há	   38	   pais	   (19	  mães	   e	   19	   pais).	   Então	   quantas	   bolachas	   devem	   colocar	   em	   cada	  
pacote?	  

230÷38=? 

Começando com o material multibásico, representamos primeiro o divisor: 

 

Depois o dividendo: 

 

Agora temos de decompor as 3 dezenas em 30 unidades para podermos começar a distribuir as 
bolachas pelos pacotes: 
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Como já não temos mais unidades temos de decompor as 2 centenas em 20 dezenas e depois em 
200 unidades para podermos continuar a dividir, assim ficaríamos com: 

 

Então concluímos que cada pacote fica com 6 bolachas e há 2 bolachas que sobram. 

Também podemos construir a tabuada do 38 e depois verificar qual o produto que se aproxima 
mais de 230 sem o exceder. Depois encontrava-se a diferença entre esse número e 230 para saber 
quantas bolachas sobram. 

A passagem para a resolução com o algoritmo padrão deve ser feita por etapas que passam 
primeiro pelas subtrações sucessivas (em que o mesmo número é subtraído sucessivamente ao 
dividendo) e depois pelas subtrações repetidas (em que vão sendo subtraídos números diferentes ao 
dividendo). 

b) Usando um exemplo que já foi resolvido o(a) professor(a) deve sugerir uma nova alternativa 
para a resolução de operações de divisão. Assim podemos representar a divisão anterior com o 
algoritmo das subtrações sucessivas. 
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Durante esta resolução devem ser os alunos a propor os números que serão utilizados. Neste 
caso seriam os alunos a concluir que pelo menos duas bolachas os pacotes podiam ter. Então 
colocaram 2 no sítio do quociente e verificam quantas unidades das 230 acabaram de distribuir. 
Fazem isto multiplicando 2 por 38. Descobrem que distribuíram apenas 76 unidades, subtraem essas 
76 unidades às 230 e concluem que podem voltar a fazer o mesmo processo. E repetem-no tantas 
vezes quantas conseguirem até não conseguirem dividir mais. Então adicionam todas as parcelas 
que estão no sítio do quociente para encontrarem o resultado da sua divisão. 

c) Passar agora para o algoritmo das subtrações repetidas é muito simples.         Observando o 
algoritmo das subtrações sucessivas os alunos concluem que podiam ter sido mais rápidos nesta 
resolução se, em vez de distribuírem apenas 2 bolachas, distribuíssem logo 4 bolachas por cada 
pacote. Assim: 

 d) Daqui deve passar-se à resolução usando a representação em algoritmo padrão com foco na 
compreensão do uso da plica e na estimação. Usando o mesmo exemplo, por já ser familiar aos 
alunos, o(a) professor(a) deve passar à resolução usando a forma do algoritmo.  

A estimação da grandeza do quociente é um passo muito importante na compreensão do 
algoritmo da divisão. Serve não só para os/as alunos/as perceberem se a resolução é aceitável ou 
não como também para compreenderem a manipulação dos números que é feita durante a resolução. 
Para se estimar a grandeza do quociente deve-se multiplicar o divisor por potências de 10. Quando o 
resultado for maior do que o dividendo significa que o quociente terá grandeza imediatamente inferior 
à potência pela qual o divisor foi multiplicado. 

Neste caso multiplicamos 38 por 10, o produto é 380 que é maior do que 230, logo podemos 
concluir que o quociente só terá um algarismo. 

 

10 × 38 = 380, 380 > 230 logo quociente < 10 
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O uso da plica permite-lhes compreenderem em que ordem estão a trabalhar e como podem usar 
as propriedades do sistema de numeração para manipularem números. Depois da estimação 
podemos assinalar no algoritmo os espaços para irmos escrevendo o quociente. Este pormenor 
facilita a compreensão dos/as alunos/as e serve como guia orientador na resolução da operação. 

 Neste caso, como o dividendo tem 3 algarismos, devemos começar por ver se temos 
centenas suficientes para dividir pelo divisor. Neste caso é fácil perceber que não uma vez que o 
divisor tem 2 algarismo. 

Como só temos 2 centenas e não as podemos distribuir equitativamente por 38 conjuntos temos 
de decompor essas 2 centenas em 20 dezenas e agrupá-las com as dezenas já existentes, 3. 
Ficamos com 23 dezenas. Agora voltamos a verificar se podemos distribuir equitativamente 23 
dezenas por 38 conjuntos. Continuamos a não conseguir uma vez que 23 é menor que 38.  

Vamos novamente decompor as 23 dezenas em unidades e agrupá-las com as unidades 
existentes, neste caso são zero. Ficamos com 230 unidades. Agora podemos distribuir 
equitativamente as unidades pelos conjuntos porque 230 é maior ou igual do que 38. Vamos então 
verificar quantos elementos terá cada conjunto. Concluímos que cada pacote deve conter 6 bolachas.  

 

Multiplicamos 6 por 38 que dá 228 e encontramos a diferença entre 230 e 228 que é 2. Assim, o 
quociente é 6, e o resto 2. 

 

3ªFASE 

Divisão inteira com dividendos de 2 algarismos e divisores de 1 algarismo nos casos em que o 
dividendo é maior que 10 vezes o divisor, isto é, a operação tem mais do que um passo. 

Nesta fase, como é a primeira vez que os alunos estão a resolver divisão com mais do que um 
passo, o/a professor/a pode colocar ao seu dispor todo o material que eles necessitem, podem usar a 
tabuada, as subtrações repetidas e outros auxiliares. 
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Agora vamos resolver uma divisão através do algoritmo formal mas esta será um pouco diferente 
porque é feita em mais do que um passo. 

Imaginemos que em contexto de sala de aula surge um problema em que é necessário encontrar a 
solução para a seguinte operação: 84÷3. 

Sendo a primeira vez que os alunos fazem uma divisão com mais do que um passo podemos usar 
o material multibásico e a grelha dos números como auxiliares. 

Começamos por fazer a estimação da grandeza do quociente. 

 

Sabendo que o quociente será um número com dois algarismo podemos representar a nossa 
operação em forma de algoritmo usando a grelha dos números e o material multibásico. 

 

Agora vamos ver se conseguimos distribuir equitativamente as 8 dezenas pelos 3 conjuntos. 
Quantas dezenas  conseguimos colocar em cada conjunto? 

 

Se cada conjunto tem 2 dezenas, conseguimos distribuir equitativamente 6 dezenas. Por outro 
lado, também podemos referir, tendo em conta a tabuada do divisor, 2 conjuntos de 3 dezenas ( ), 

10 × 3 = 30,  30 < 84,  logo quociente > 10 
100 × 3 = 300, 300 > 84, logo quociente < 100 
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pois para repartir de forma equitativa temos de determinar quantos grupos de 3 dezenas podemos 
formar. 

 

Em seguida, temos de decompor as 2 dezenas que restaram em 20 unidades e agrupá-las às 
unidades que já tínhamos. 

 

Podemos agora distribuir equitativamente as 24 unidades pelos 3 conjuntos. 

                                  

Cada conjunto ficou com 8 das 24 unidades que existiam. Sendo 3 conjuntos, significa que 
conseguimos distribuir todas as unidades existentes. Esta operação é uma divisão exata, ou seja, é 
uma divisão com resto 0.  
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Por outro lado, também podemos referir, tendo em conta a tabuada do divisor, 8 conjuntos de 3 
unidades ( ), pois para repartir de forma equitativa temos determinar quantos grupos de 3 

unidades podemos formar.  

Assim, podemos referir que o valor posicional dos elementos (neste caso, unidades e dezenas) 
dos conjuntos formados está diretamente relacionado com ordem que se está a trabalhar no 
dividendo.  

4ªFASE 

a) Resolução com o algoritmo padrão dando significado à sequência de procedimentos, com 
divisor de um algarismo e quociente de dois algarismos. 

Usamos primeiro um exemplo já conhecido dos/as alunos/as, neste caso vamos usar a operação 
anterior:  

Vamos começar por estimar a grandeza do quociente.  

 

Assim, o quociente variará entre 10 e 100, pelo que terá no máximo dois algarismos. 

De seguida vamos proceder à colocação da plica para determinar a ordem pela qual podemos 
começar a repartir equitativamente pelo número de conjuntos, sendo este número o dividendo. 

Como é possível repartir equitativamente 8 dezenas por 3 conjuntos (o número de dezenas é 
maior ou igual ao número de conjuntos), a plica será colocada entre a ordem das dezenas e das 
unidades. 

A questão que se coloca agora é a seguinte: 

Quantos	  conjuntos	  de	  3	  dezenas	  podemos	  formar?	  

  

10 × 3 = 30,  30 < 84,  logo quociente > 10 
100 × 3 = 300, 300 > 84, logo quociente < 100 
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Então, , como 3 dezenas é inferior a 8 dezenas podemos continuar; , como 6 

dezenas é inferior a 8 dezenas podemos continuar; , como 9 dezenas é superior a 8 

dezenas, a melhor estimativa para algarismo das dezenas do quociente é 2.   

 

Multiplicamos 2 por 3 e subtraímos o produto às dezenas do dividendo. Ficámos apenas com 2 
dezenas das 8 que tínhamos inicialmente. De seguida temos de decompor essas 2 dezenas em 20 
unidades e agrupá-las com as 4 unidades existentes. 

Dividimos agora as 24 unidades por 3. A questão que se coloca agora é a seguinte: 

Quantos	  conjuntos	  de	  3	  unidades	  podemos	  formar?	  

  

Então, , como 12 unidades é inferior a 24 unidades podemos continuar; , 

como 21 unidades é inferior a 24 unidades podemos continuar; , como obtivemos 24 

unidades, a melhor estimativa para algarismo das unidades do quociente é 8. 

Efetuando a subtração das 24 unidades obtemos resto 0. 

b) Resolução com algoritmo padrão dando significado à sequência de procedimentos, com divisor 
de dois algarismos e quociente de um algarismo. 

Vamos usar também um exemplo já conhecido dos/as alunos/as:  

Vamos começar por estimar a grandeza do quociente.  

Assim, o quociente variará entre 1 e 10, pelo que terá no máximo um algarismo. 

De seguida vamos proceder à colocação da plica para determinar a ordem pela qual podemos 
começar a repartir equitativamente pelo número de conjuntos, sendo este número o dividendo. 

10 × 38 = 380,  380>38 ,  logo quociente < 10 
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Como já averiguámos anteriormente, apenas podemos distribuir equitativamente as 230 unidades 
pelos 38 conjuntos, porque 230 é maior ou igual do que 38. 

A questão que se coloca agora é a seguinte: 

Quantos	  conjuntos	  de	  38	  unidades	  podemos	  formar?	  

  

A estimativa do quociente desta forma não é imediata. Pelo que iremos recorrer aos produtos 
parciais que se obtêm da multiplicação do algarismo do quociente pelo divisor. 

Deste modo é como se a questão anterior fosse colocada da seguinte forma: 

Quantos	  conjuntos	  de	  8	  unidades	  e	  30	  unidades	  (3	  dezenas)	  podemos	  formar?	  

 

 

Começamos por multiplicar o algarismo do quociente pelas unidades do divisor: 
. 

Temos de subtrair 48 às unidades da ordem das unidades do dividendo. O nosso dividendo tem 0 
unidades. Vamos decompor as dezenas em unidades até se poder ter unidades na ordem das 
unidades para se poder separar as 48 unidades. 

Observamos que ainda não temos unidades suficientes para subtrair 48. Temos de decompor uma 
centena do divisor em 10 dezenas  
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e depois decompor 2 dessas dezenas em 20 unidades para agrupá-las com as 30 existentes. 

Agora já podemos separar as 48 unidades das 50 que temos.  

 

Passamos para as dezenas do divisor:  dezenas. 

Vamos subtrair 18 às dezenas do dividendo. Temos apenas 8 dezenas e por isso vamos 
decompor a centena em 10 dezenas e agrupá-las com as 8 existentes. 

 

Efetuando, , o resto desta divisão inteira é 2. 

Assim, podemos referir que quando o divisor tem dois ou mais algarismos obtêm-se produtos 
parciais resultantes da multiplicação do algarismo do quociente e o valor posicional dos algarismos do 
divisor, tendo subjacente a ideia do algoritmo da multiplicação. E posteriormente estes produtos 
parciais serão separados na respetiva ordem.    

c) Divisão inteira com dividendo de 3 algarismos e divisor de 2 algarismos nos casos em que o 
quociente terá mais do que um algarismo usando uma resolução que dá significado à sequência de 
procedimentos. 

Vamos então resolver, usando o algoritmo, um exemplo que faz parte dos Cadernos de Apoio do 
1º Ciclo com a diferença que esta proposta fará uma explicação detalhada dos passos a seguir.  

 

Começamos por escrever a operação sob a forma de algoritmo e fazer a estimação da grandeza 
do quociente. 
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Assim, o quociente variará entre 100 e 1000, pelo que terá 3 algarismos no máximo. 

 

A colocação da plica é essencial para se dar início ao algoritmo, ou seja, pretendemos saber quais 
são unidades que podem ser repartidas de forma equitativa pelos 89 conjuntos. Assim,  não podemos 
repartir equitativamente 3 dezenas de milhar por 89, nem 34 milhares por 89, mas podemos repartir 
equitativamente 345 centenas por 89, sendo a plica colocada entre a ordem das centenas e das 
dezenas. 

 

Estimamos o resultado, sabendo que cada aluno/a usará estratégias diferentes para fazer essa 
estimação. Pode acontecer que a estimação não seja a melhor, ou seja poderá colocar um algarismo 
no quociente inferior ao melhor e isso é detetado pelo aluno quando o resto é igual ou superior ao 
divisor, o que significa que tem de aumentar a estimativa do algarismo do quociente; outra situação 
que pode ocorrer é a colocação de um algarismo superior ao melhor e isso será detetado pelo aluno 
pois a dada altura já não tem mais unidades para continuar a separar, o que significa que tem de 
baixar a estimativa do algarismo do quociente. Estas situações também contribuem para a 
compreensão da operação.  

Deste modo, a questão que se coloca é a seguinte: 

Quantos	  conjuntos	  de	  9	  centenas	  e	  80	  centenas	  (8	  milhares)	  podemos	  formar?	  

 

10 × 89 = 890,  890 < 34567, logo quociente > 10 
100 × 89 = 8900, 8900 < 34567 logo quociente > 100 
1000 × 89 = 89000, 89000 > 34567 logo quociente < 1000 



Número 9 de 2014 – Educação e Formação 
Reflexão acerca do ensino do algoritmo da divisão inteira: proposta didática 
www.exedrajournal.com 

	  
	  

193	  
	  
	  

 

Começamos por multiplicar o algarismo do quociente pelas 9 centenas: 
. 

Temos de subtrair 27 às unidades da ordem das centenas do dividendo. 

Como não temos unidades suficientes, na ordem das centenas do dividendo, vamos decompor 3 
dos 4 milhares e agrupá-las às centenas existentes. Ficamos com 35 unidades, na ordem das 
centenas, às quais podemos separar  27.  

 

Passamos agora a saber quantos milhares foram agrupados em 3 conjuntos: 
. Vamos à ordem dos milhares do dividendo e separamos 24. Não 

tendo unidades suficientes nessa ordem, efetuamos a decomposição das 3 dezenas de milhar em 30 
milhares e agrupamos com os milhares que já existiam. Podemos então subtrair 24 a 31.  

 

Restaram 78 centenas das 345 que tínhamos. Como o resto é inferior a 89, 3 é a melhor 
estimativa para o algarismo das centenas do quociente.  

 Para continuarmos temos de decompor estas 78 centenas em dezenas e agrupá-las com as 
existentes. Ficamos com 786 dezenas para dividir por 89. 
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Deste modo, a questão que se coloca é a seguinte: 

Quantos	  conjuntos	  de	  9	  dezenas	  e	  80	  dezenas	  (8	  centenas)	  podemos	  formar?	  

 

Após várias tentativas, a melhor estimativa para o algarismo das dezenas do quociente é 8. 

Começamos por multiplicar a estimativa 8 do quociente pelas 9 dezenas: 

 

Temos de subtrair 72 dezenas às unidades da ordem das dezenas do dividendo. 

Não tendo unidades suficientes na ordem das dezenas do dividendo para separar as 72 dezenas, 
vamos decompor 7 centenas em 70 dezenas, agrupá-las com as que já existem e então separar 72 
dezenas de 76 dezenas, restando 4 dezenas. 

 

Passamos agora a saber quantas centenas foram agrupados em 8 conjuntos: 
. 

Temos novamente de decompor milhares em centenas, para separar-mos 64 de 71 centenas, 
restando 7 centenas.  
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Assim, restaram 74 dezenas.  

Para continuarmos temos de  decompor as 74 dezenas em unidades e agrupar com as 7 unidades 
que existem, tendo assim 747 unidades. 

 

Deste modo, a questão que se coloca é a seguinte: 

Quantos	  conjuntos	  de	  9	  unidades	  e	  80	  unidades	  (8	  dezenas)	  podemos	  formar?	  

 

Após várias tentativas, a melhor estimativa para o algarismo das unidades do quociente é 8. 

Começamos por multiplicar a estimativa 8 do quociente pelas 9 unidades: 
 

Temos de subtrair 72 unidades à ordem das unidades do dividendo. 

Não tendo unidades suficientes na ordem das unidades do dividendo para separar as 72 unidades, 
vamos decompor 1 centena em 10 dezenas, agrupá-las com as que já existem e decompor 7 
dezenas em 70 unidades, ficando com 77 unidades  e assim  separar as 72, restando 5 unidades. 

Vamos agora determinar quantas dezenas foram agrupadas em 8 conjuntos: 
. 
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Temos apenas 7 dezenas, no dividendo, por isso vamos decompor as 6 centenas em 60 dezenas 
ficando com 67 dezenas. Subtraindo  64 a 67 dezenas ficamos com 3 dezenas. Assim, o resto é 35 
unidades da nossa divisão inteira. 

 

A partir desta fase espera-se que os alunos ao compreenderem o significado dos procedimentos 
do algoritmo da divisão diminuam as dificuldades relacionadas com esta operação. 

Notas Finais 

Esta proposta didática tem como principal objetivo ser um contributo para o ensino com 
compreensão do algoritmo da divisão inteira e deste modo seja desmistificado e passe a ser 
entendido como parte essencial da aprendizagem matemática dos/as alunos/as. Espera-se que esta 
proposta didática seja uma ajuda no ensino com e para  compreensão da algoritmo desta operação e 
na estruturação do seu ensino. Com esta forma de ensinar o algoritmo da divisão inteira os alunos 
conseguirão ter uma compreensão global e não uma aprendizagem segmentada e sem conexões. A 
operação pode ser dividida em duas áreas de compreensão: os procedimentos ou “saber como” e os 
aspetos conceptuais ou “saber porquê” (Ma, 1999). A compreensão apenas dos procedimentos leva 
os alunos/as a resolverem a operação segundo o que lhes foi ensinado mas sem compreenderem o 
que estão a fazer. Será resolver só por resolver, não percebendo o que está a acontecer aos números 
que estão a usar. A compreensão apenas dos aspetos conceptuais leva os alunos a saberem os 
termos corretos e o seu papel na divisão, sabem aquilo que deve acontecer e porquê mas depois não 
são capazes de resolver a operação. Se juntarmos os dois, como é esperado aqui, os alunos terão 
muito mais facilidade em compreender a divisão de uma forma global e de a usarem no seu dia-a-dia 
com destreza e facilidade.  

Assim, os aspeto fundamentais e determinantes para a compreensão dos procedimentos 
efetuados durante o algoritmo da divisão estão relacionados com características do sistema de 
numeração decimal (Aharoni, 2012), sentido de número e de operação. Deste modo espera-se que 
tais aspets sejam lecionados também eles com compreensão, para que desta forma se ponham fim 
às mnemónicas dadas (como por exemplo em Bivar et al., 2012) para os ditos algoritmos “usais” que, 
em geral, fará com que os alunos não sintam confiança nos seus raciocínios levando-os a desistir dos 
seus próprios raciocínios (Kamii & Dominick, 1998).   



Número 9 de 2014 – Educação e Formação 
Reflexão acerca do ensino do algoritmo da divisão inteira: proposta didática 
www.exedrajournal.com 

	  
	  

197	  
	  
	  

Mas para que o ensino da divisão, em particular do algoritmo, seja com compreensão assume-se o 
conhecimento do professor como outro dos aspetos fulcrais a ter em conta para potenciar o 
desenvolvimento do raciocínio dos alunos de forma sustentada em conhecimentos sólidos e 
generalizáveis a qualquer etapa educativa. Este conhecimento do professor é considerado, aqui, na 
perspetiva do Mathematical Knowledge for Teaching – MKT (e.g., Hill, Rowan e Ball, 2005; Ball et al., 
2008). 

O conhecimento matemático para ensinar torna-se decisivo, aqui no que diz respeito à operação 
divisão, para que o/a professor/a saiba qual a fase de ensino da operação em que estão os/as 
seus/suas alunos/as, identificar as principais dificuldades e como irá orientar o ensino progressivo da 
mesma. Isto fará com que os seus alunos fiquem a compreender o significado matemático dos 
procedimentos bem como os aspetos terminológicos corretos e linguagem matematicamente 
adequada. Através do MKT do professor também terá grande importância na compreensão dos erros 
e dificuldades dos alunos, sendo relevante para estes aprender a partir dos seus erros e compreender 
aquilo que lhe queremos ensinar (Kamii & Housman, 2002).  

O/A professor/a saber e compreender as operações aritméticas é essencial para a compreensão 
destas por parte dos alunos e aumentar-lhes-á  a motivação, o gosto e o interesse pela matemática. A 
maioria das pessoas admite que não gosta de matemática. Ficam as seguintes questões para refletir: 
Será essa rejeição motivada pela falta de compreensão? E o que podem os/as professores/as fazer 
para mudar esta situação? 
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Resumo 

As crianças devem ter oportunidade para desenvolver aprendizagens matemáticas, devendo a 
promoção desses momentos, na Educação Pré-Escolar (EPE), estar relacionada com o contexto e de 
acordo com os seus interesses. 

Sabemos que um dos objetivos da educação em Estatística, nesta etapa, está relacionado, ainda 
que de modo implícito, com a promoção da literacia estatística, que envolve a recolha e organização 
de dados (ME, 1997, 2010).  

Neste texto vamos apresentar a realização de uma experiência na qual a abordagem aos 
conteúdos da estatística foi feita por meio da metodologia de trabalho de projeto. Com base nos 
dados recolhidos durante a experiência pretendemos compreender as potencialidades de conciliar a 
metodologia de trabalho de projeto e os conhecimentos de um(a) educador(a) nas aprendizagens das 
crianças.  

Alguns resultados preliminares evidenciam que o contexto transdisciplinar associado aos 
conhecimentos estatísticos de um(a) educador(a) são determinantes para a promoção da literacia 
estatística e do raciocínio estatístico nas crianças. 

Palavras-chave: Conhecimento estatístico para ensinar, Educação Pré-Escolar, Metodologia de 
trabalho de projeto, formação de conjuntos 

Abstract 

Children should have opportunities to develop mathematics learning. In Preschool Education the 
promotion of those opportunities should be related to the context and in accordance with children’s 
interests. 

One of the goals of educating for Statistics at this stage is related, albeit implicitly, to the promotion 
of statistical literacy, which involves the collection and organization of data (ME, 1997, 2010). 

In this paper we present an experience in a preschool setting in which the approach to statistic was 
taken through the methodology of project work. Based on data collected during the project we aimed 
to understand the potential of combining the methodology of project work and educator knowledge on 
statistics to foster children learning.  

Some preliminary results show that the transdisciplinary context associated with the educator 
statistical knowledge is fundamental to promote statistical literacy and statistical reasoning in children.  

Keywords: Statistical Knowledge for teaching, Preschool Education, Methodology of project work, 
building sets 



Número 9 de 2014 – Educação e Formação 
Formação de conjuntos em Educação Pré-Escolar: uma primeira experiência, um 
ponto de partida 
www.exedrajournal.com 

	  
	  

201	  
	  
	  

Introdução 

A Organização e Tratamento de Dados (OTD), enquanto tema matemático no Ensino Básico, deve 
surgir na Educação Pré-Escolar (EPE), tal como recomendado pelas Orientações Curriculares para a 
Educação Pré-Escolar (OCEPE) (ME, 1997) e textos de apoio (Castro & Rodrigues, 2008). 
Reconhecendo-se a importância que a literacia estatística tem para qualquer cidadão, a promoção 
deste tipo de aprendizagens deve surgir cedo, com o intuito de desenvolver capacidades de análise e 
de interpretação de informação (Pereira-Mendoza & Swift, 1981). Por isso, cabe aos(às) 
educadores(as) tentar proporcionar momentos que lhes permitam compreender o pensamento da 
criança quanto à forma como  organiza, representa e interpreta a informação. O desenvolvimento da 
aprendizagem estatística deve realizar-se de forma contextualizada, apoiada no quotidiano e nas 
experiências das crianças (ME, 1997; Pagarete, 2008). De acordo com Pólya (citado por Ponte et al., 
1999), os projetos normalmente surgem de problemas emergentes do real das crianças. Estes são 
desenvolvidos através de um trabalho prolongado, que mobiliza saberes e competências de 
diferentes domínios, de forma interligada, até chegarem ao produto final (Rangel & Gonçalves, 2010).  

Nesta perspetiva, pretendendo “desenvolver e estimular processos de aprendizagem e de co 
construção do conhecimento” (Vasconcelos, 2012, p.8), num contexto que convide à exploração e à 
descoberta de conhecimentos inseridos na OTD, a experiência apresentada foi efetuada segundo os 
princípios da Metodologia de Trabalho de Projeto. 

A OTD está presente na EPE nas rotinas e nas brincadeiras e através delas podemos promover a 
recolha de dados. Estes dados, podem permitir a descoberta de respostas a questões emergentes. 
Assim, cabe ao(à) educador(a) promover, através do questionamento, a resolução de problemas e de 
tarefas de natureza investigativa, utilizando a linguagem estatística (ME, 1997; Pagarete, 2008).  

Transdisciplinaridade e conhecimentos do(a) Educador(a) 

Nos últimos anos, muito se tem falado acerca da transdisciplinaridade, dos saberes integrados, ao 
serviço de uma educação pela e para a vida, isto é, por aprendizagens significativas. O que é afinal a 
transdisciplinaridade? Como pode ser ela colocada em prática em contexto de EPE, nomeadamente 
na abordagem a conteúdos de OTD? 

De acordo com Pombo (2005), o sufixo trans supõe ir além do que é próprio da disciplina. Através 
da definição apresentada por Jantsch (1970, citado por Lawrence, 2010), podemos melhor 
compreender a afirmação de Pombo, já que para este, “transdisciplinary approaches combine more 
disciplinary contributions in order to generate a more comprehensive level of understanding by 
applying an enlarged systemic framework of several disciplinary and interdisciplinary contributions” 
(op. cit. pp. 111-112). 

A transdisciplinaridade remete-nos aos princípios básicos da metodologia de trabalho de projeto. 
Katz e Chard (1997) referem que a abordagem de projeto faz parte de um currículo equilibrado. 
Assim, as crianças aprendem a aprender e a questionar o porquê, a criar hipóteses, a planear, a 
investigar, a organizar e a relacionar os conceitos, num ambiente em que é promovida a construção 
de aprendizagens integradas. 

De acordo com Eric (2010, p.40), “modelling activities (…) helped in the promotion of important 
mathematical reasoning processes such as constructing, explaining, justifying, predicting, 
conjecturing, and representing (…); reasoning aspects that are valued as a powerful way to 



Número 9 de 2014 – Educação e Formação 
Formação de conjuntos em Educação Pré-Escolar: uma primeira experiência, um 
ponto de partida 
www.exedrajournal.com 

	  
	  

202	  
	  
	  

accomplishing learning with understanding”. Para nós, a abordagem de projeto constitui uma forma 
privilegiada de explorar essas atividades. Falar em modelação matemática, como metodologia de 
ensino, é, em suma, falar da promoção de um ambiente de aprendizagem no qual as crianças são 
desafiadas a formular hipóteses que lhes permitem resolver problemas do seu quotidiano (Martins, F. 
et al., 2013). 

Vários autores defendem que raciocínio matemático e raciocínio estatístico são diferentes dadas 
as suas especificidades (Henriques & Oliveira, 2013). O raciocínio matemático é um raciocínio que se 
baseia na lógica matemática e deste modo uma proposição ou é verdadeira ou é falsa, enquanto que 
no raciocínio estatístico, analisamos afirmações que não podem ser avaliadas segundo a lógica 
matemática, ou seja, não se podem avaliar como verdadeiras nem tão pouco como falsas (Martins, M. 
& Ponte, 2010). No entanto, a aprendizagem de conceitos estatísticos, no panorama nacional, 
encontra-se enquadrada no programa e metas curriculares de matemática do ensino básico (MEC, 
2013). Na EPE, o desenvolvimento da literacia estatística remete-nos aos conteúdos da OTD, nos 
quais os diagramas de Venn são encarados enquanto ferramenta útil à aquisição de conhecimentos 
estatísticos (ME, 1997). De facto, de acordo com Martins e Ponte (2010), muito embora não sendo 
propriamente uma ferramenta estatística, os diagramas de Venn são considerados representações 
gráficas adequadas na abordagem à literacia estatística. Estas ajudam a organizar de forma simples 
alguns tipos de informação. De acordo com os mesmos autores, estas formas de representação 
“utilizam círculos ou retângulos para uma classificação rápida de objetos (…), que partilhem 
características comuns” (op. cit., p.43). 

É fundamental que um(a) educador(a) possua um conhecimento alargado, aprofundado e 
relacional acerca dos conteúdos cuja aprendizagem pretende promover. Tal como Ball, Thames e 
Phelps (2008) desenvolveram um modelo sobre os conhecimentos matemáticos do(a) professor(a), 
essenciais para o ensino da matemática, também Burgess (2009), seguindo as perspetivas de 
Shulman (1986) e Groth (2007, citado por Henriques & Oliveira, 2013), propôs uma matriz idêntica, 
relativa aos conhecimentos estatísticos para ensinar.  

Este conhecimento dos(as) educadores(as) é abordado aqui assumindo a perspetiva de Tim 
Burgess, que o designa por Statistical Knowledge for Teaching (SKT) (Burgess, 2009). Esta 
conceptualização considera quatro dimensões de conhecimento estatístico necessário para ensinar: 
conhecimento comum do conteúdo, conhecimento especializado do conteúdo, conhecimento do 
conteúdo e dos alunos e conhecimento do conteúdo e do ensino. Estas dimensões, são examinadas 
em relação aos tipos de pensamento estatístico (necessidade dos dados, transnumeração, variação, 
raciocínio com modelos, integração da estatística e contexto), aos ciclos investigativo e interrogativo e 
disposições (Burgess, 2009). 

Contexto e método 

O presente estudo integra-se num estudo mais amplo, realizado durante a fase inicial de um 
projeto desenvolvido em EPE, ao longo de duas semanas, sobre tecidos e sua utilidade. Teve a 
participação de 11 crianças com idades compreendidas entre os 4 e 5 anos e foi desenvolvido em 
sala de atividade, num Jardim-de-Infância. No estudo mais amplo, realizado no mesmo contexto e 
contando com os mesmos participantes, foram recolhidas informações sobre as diferentes fases que 
envolvem o ciclo investigativo (problema, plano, dados, análise e conclusão) (Burgess, 2009). A 
atividade apresentada no presente estudo foi desenvolvida em contexto natural e teve a participação 
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da totalidade dos participantes. A planificação foi realizada de acordo com a metodologia aplicada, 
isto é, foi desenhada pela equipa de investigadores(as), com a participação das crianças, procurando 
criar um ambiente de parceria na construção do conhecimento pela compreensão (Cuffaro, 1995). A 
equipa de investigação, constituída, à data, por três estagiários(as) de EPE, esteve presente no 
contexto durante três meses, tendo realizado, durante as primeiras quatro semanas, uma observação 
participativa. Através da exploração autónoma das crianças e do questionamento, tentamos refletir 
sobre a relação da metodologia utilizada, em conciliação com os conhecimentos necessários ao 
ensino de conteúdos estatísticos e as aprendizagens das crianças. Deste modo, pretendemos com 
este estudo compreender as potencialidades da metodologia do trabalho de projeto como estratégia 
para desencadear oportunidades de aprendizagens pelas crianças no que respeita à OTD, mais 
especificamente à organização de objetos, bem como compreender quais os conhecimentos dos(as) 
educadores(as) que são essenciais para uma prática educativa intencionalizada nesse domínio. A 
recolha de informação foi realizada por meio de registo vídeo. Posteriormente, os dados áudio foram 
transcritos e analisados de modo interpretativo (Bogdan & Biklen, 2013). Este estudo concilia assim a 
metodologia qualitativa, de índole interpretativa, a um design de estudo de caso em profundidade. 
Nesta fase focámo-nos nas respostas e ações que considerámos de maior pertinência, interpretando 
as respostas das crianças. Sendo esta uma etapa inicial deste estudo, centrámo-nos na forma como, 
em grupo, as crianças decidiram organizar os materiais apresentados e porquê. Este estudo é tido 
como ponto de partida para uma investigação mais global, no sentido de melhor compreender as 
possíveis vantagens de aliar o aprofundamento dos conhecimentos de um(a) educador(a) a uma 
metodologia que promova a aprendizagem ativa pelas crianças (Katz & Chard, 1997; Stake, 2005). 

Nesse sentido, o projeto iniciou-se com aquele que pode ser um primeiro passo para a construção 
dos diagramas de Venn: a organização dos objetos de acordo com as suas caraterísticas comuns, 
encontradas por meio de manipulação dos objetos e discussão entre os intervenientes na situação 
problema que emergiu da leitura de uma lengalenga, onde o termo ganga surgiu pela primeira vez. Do 
desenvolvimento de uma atividade em torno do alargamento do campo lexical, realizada a partir da 
lengalenga, surgiu a questão formulada por várias crianças: o que é ganga?. Da partilha de opiniões 
de cada criança surgiram respostas como: são calças, são blusões e são camisas. Mediante estas 
respostas, fomos colocando várias questões que levaram algumas crianças a dizer que se tratava de 
um pano com o qual se podiam fazer várias coisas. Nesta altura, introduzimos a palavra tecido, 
desconhecida para a maioria das crianças do grupo, e dela surgiu uma nova questão, mais 
abrangente: o que é um tecido?. Feitas as partilhas dos conhecimentos das crianças participantes, 
procurou-se saber mais sobre esse material, através do desenvolvimento do projeto: Vamos vestir o 
elefante!.  Iniciámos com a apresentação de diversos tecidos, com diferentes texturas, tamanhos, 
formas e cores e com a leitura de outra história, também ela relacionada com a questão em estudo. 
De acordo com vários autores, partir de uma questão colocada pelas próprias crianças permite que a 
sua participação seja efetiva no desenvolvimento do seu próprio projeto (Katz & Chard, 1997; 
Oliveira-Formosinho, 2013; Prado, 2003).  

Formação de conjuntos na EPE 

A abordagem da estatística deveria ser indissociável do quotidiano. Assim, pretendíamos colocar 
uma situação problemática cuja resolução desse ênfase à interpretação e que garantisse a atenção e 
compreensão das crianças. Deste modo, depois de apresentados vários tecidos (Figura 1) para livre 
exploração, foi lançado o desafio de os arrumar. Como tal, foi proposto às crianças que pensassem 
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num problema real, os tecidos desorganizados em cima de uma mesa, e numa forma de resolver 
esse problema. Em conjunto, pretendíamos que as crianças encontrassem uma forma de 
separar/organizar os tecidos a fim de os colocar em diferentes gavetas. 

	  

Figura 1: Universo de tecidos para exploração. 

Nessa altura, as crianças foram convidadas a falar sobre as caraterísticas que haviam descoberto 
durante a exploração. 

Investigador(a): Maria, queres dizer no que reparaste? 

Maria: Estes são iguais, só a cor é que não é igual. 

	  

Figura 2: Criança a explorar caraterísticas de dois tecidos. 

Depois de feita uma análise geral sobre as caraterísticas dos tecidos apresentados na Figura 2, as 
crianças foram questionadas sobre a diferença entre um daqueles tecidos e um outro, de diferente 
textura. 

Maria: Este é fofinho e este não é fofinho. 
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Através das respostas apresentadas pelas crianças, à imagem de outras que se seguiram 
relativamente a outros tecidos, compreendemos que estas estavam a identificar as diferentes 
caraterísticas, por meio de comparação.  

Posteriormente e após algum tempo a ouvir as crianças relativamente às diferenças entre os 
tecidos, o(a) investigador(a) decidiu deixá-las a organizá-los livremente. Informou-as de que, 
posteriormente, desejaria saber como haviam tomado as decisões e sublinhou a importância do 
trabalho em grupo e do consenso entre os elementos na tomada das decisões. Este(a) indicou um 
espaço amplo a utilizar na execução desta tarefa.  

As crianças tiveram a oportunidade de abordar a formação de conjuntos de forma informal, 
descobrindo, juntas, caraterísticas que permitissem esses agrupamentos, dessa forma pretendendo-
se promover situações de reflexão e diálogo em torno da indução de experiências de manipulação, tal 
como sugerido nas OCEPE (ME, 1997). A modelação matemática surgiu assim potenciada pela 
metodologia de trabalho de projeto já que através das tarefas propostas, as crianças, em grupo, 
puderam resolver um problema útil (Barbosa, 2001), bem como aprender e compreender conteúdos 
estatísticos trabalhando em conjunto (Garfield, 1995). De acordo com a OCDE (2006, citado por 
Moss, 2008, p. 154), o conhecimento, enquanto interdisciplinar, deve ser construído, desde a primeira 
infância, de forma pessoal, através de investigações e partilhas de conhecimentos, em ambientes de 
ensino e de aprendizagem em equipa. De facto, as aprendizagens das crianças são essencialmente 
sociais e baseadas em investigações pessoais (op. cit.).  

O(a) investigador(a), depois de as crianças terem dado início à formação dos dois primeiros 
conjuntos, questionou-as sobre qual a caraterística comum entre os tecidos que se encontravam ali 
agrupados (Figura 3). 

Investigador(a): Estes todos estão juntos porquê? 

Maria: Porque estes são grandes. 

	  

Figura 3: Construção do conjunto dos tecidos “grandes”. 

Dirigindo-se às crianças que estavam a organizar os tecidos do conjunto representado na Figura 4, 
o(a) investigador(a) questionou-as sobre o que as levou a juntar aqueles tecidos. 

Investigador(a): Vocês querem-me explicar o que é que estão a fazer aqui? 

Samuel: Um conjunto de tecidos. 

Investigador(a): Eles são todos iguais? 
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Várias crianças: Não. 

Investigador(a): E porque é que estão a juntá-los assim? 

Pedro: Porque são pequenos. 

	  

Figura 4: Construção do conjunto dos tecidos “pequenos”. 

Assim, compreendemos que as crianças haviam chegado a um consenso relativamente à 
estratégia a utilizar na resolução do problema colocado. Por outras palavras, através da exploração 
dos objetos e da discussão conjunta as crianças encontraram argumentos lógicos, descobrindo 
critérios que lhes permitiram classificar os objetos em causa consoante as propriedades que os 
definiam, estabelecendo relações entre eles, tendo assim sido formados dois conjuntos (Figura 5).  

	  

Figura 5: (a) conjunto dos tecidos “pequenos”; (b) conjunto dos tecidos “grandes”. 

De seguida, foi solicitada às crianças a apresentação do resultado final. As crianças indicaram o 
conjunto dos tecidos “grandes” e o conjunto dos tecidos “pequenos”, efetuando a separação dos 
tecidos por tamanhos. Indo ao encontro do pretendido, com base num problema real (um universo de 
tecidos dispostos numa mesa), as crianças foram desafiadas a encontrar hipóteses de resolução, 
recorrendo aos seus conhecimentos e à manipulação dos objetos em estudo, sendo-lhes solicitada a 
explicação das suas decisões (formação de conjuntos), o que nos permitiu compreender a sua forma 
de pensar (a caraterística utilizada para formar cada conjunto). No final, as crianças tiveram a 
oportunidade de comunicar o processo de resolução do problema, bem como compreender várias 

(a) (b) 
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formas de agrupar diferentes objetos, de acordo com as suas caraterísticas, nomeadamente pelo 
tamanho entre outras possibilidades como por exemplo texturas, formas e cores. 

Considerações finais 

A análise, discussão e reflexão são fundamentais, para que um(a) educador(a) possa promover as 
aprendizagens das crianças para a compreensão. 

Uma reflexão acerca desta experiência, permite-nos considerar que a metodologia de trabalho de 
projeto, mediante os conhecimentos estatísticos para ensinar mobilizados pela equipa de 
investigação ao longo do desenvolvimento do projeto, permitiu às crianças compreenderem, de forma 
natural, o significado de recolher e organizar objetos segundo vários atributos.  

De facto, vários estudos têm evidenciado a necessidade de um(a) educador(a) que pretende 
desenvolver uma prática intencionalizada, nomeadamente com vista à promoção do desenvolvimento 
da literacia estatística, aprofundar os seus conhecimentos (Burgess, 2008). Assim, para o 
desenvolvimento de um projeto que envolve a literacia estatística torna-se essencial recorrer ao 
conhecimento especializado do conteúdo por parte de um(a) educador(a). 

Outro aspeto importante na metodologia usada é a colocação da situação problema. Para isso, a 
um(a) educador(a), é exigido conhecer todas as etapas que envolvem uma investigação estatística, 
mas também qual a melhor forma de promover a compreensão dos conceitos abordados, de forma 
informal, às crianças em causa (Burgess, 2009). A forma como a situação problema foi colocada 
permitiu às crianças trabalhar novos conceitos, de diferentes áreas disciplinares. Num contexto 
transdisciplinar, as crianças recorreram aos seus conhecimentos prévios, ao diálogo e à partilha. Sob 
uma orientação dos(as) investigadores(as) as crianças recolheram, exploraram e organizaram os 
tecidos em diagramas de Venn usando o critério do tamanho. Fica assim evidente que o ambiente 
transdisciplinar permitiu a promoção do desenvolvimento da literacia estatística nas crianças, 
possibilitando ainda que as crianças compreendessem o que é um tecido, que utilidade tem, quais as 
profissões que estão relacionadas com este material, entre outros temas abordados. 

A promoção do desenvolvimento da literacia estatística nas crianças envolve portanto vários 
conhecimentos do conteúdo, mas requer também conhecimentos referentes às crianças às quais se 
destinam as nossas ações. Como refere Burgess (2006), promover ambientes propícios de novas 
aprendizagens exige conhecimentos. Assim, só com base num conhecimento sólido, alargado e 
relacional, ao nível do conteúdo e pedagógico do conteúdo, e usando uma metodologia como a de 
trabalho de projeto é possível agir com intencionalidade educativa de modo a promover 
aprendizagens com e para a compreensão. 
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