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FLUXOS & RISCOS, está organizada em 3 partes:

1. A primeira parte, dedicada a artigos de investigação, esta organizada por temáticas 
correspondentes às linhas de investigação. A secção de Ensaios Exploratórios na 

presente revista distingue-se da secção com Artigos por apresentar textos de natureza 
exploratória e ainda em processo de investigação continuada da parte do(a) autor(a).

2. A segunda parte inclui recensões de obras relevantes para os domínios de investigação 
relacionados com as linhas de investigação.

3. A terceira parte é constituída pela descrição sumária de projetos de investigação em 
curso e de eventos organizados no quadro do CPES. 

Artigos a publicar

Os artigos a publicar na FLUXOS & RISCOS poderão ser originários dos investigadores mem-

bros do CPES ou de investigadores externos. Tendo em vista a submissão de artigos para 
publicação na Revista por parte de investigadores, a Direção lançará, semestralmente, 
“chamadas” (Call for Papers). Em geral, cada número da Revista conterá 2/3 artigos por 
linha de investigação. Caso sejam recebidos mais que 3 artigos por linha de investigação e 
não houver espaço para os incluir em determinado número, os artigos não incluídos serão 
publicados no(s) número(s) seguinte(s) da Revista.

Avaliação dos artigos

Os artigos serão avaliados de forma “cega” por 2 “referees” escolhidos e convidados pela 
direção da revista de consenso com coordenador da linha de investigação em cujo domínio 
se enquadra o respetivo artigo. Mais pormenores sobre o processo da avaliação e normas 
editoriais que seguem podem ser consultados na página web da revista em http://revistas.
ulusofona.pt/index.php/luxoseriscos/user/register

Formato dos artigos

Manuscrito: Os manuscritos podem ser submetidos em uma das 4 línguas consideradas oiciais 
da Revista: Português, inglês, espanhol, ou francês. Em qualquer dos casos deve conter um 
sumário em duas das quatro línguas. 0 texto do artigo deve ter uma extensão máxima de 
5.000 palavras. 0 manuscrito deve ser submetido em formatos Word e PDF, seguindo a 
seguinte ordem: 1. Título; 2. Sumários (abstracts) e palavras-chave em 2 línguas; 3. Texto 
principal com a) Introdução, b) Metodologia, c) Resultados, d) Discussão e interpretação 
dos resultados; e) referências bibliográicas;  Reconhecimentos de entidades e pessoas que 
contribuíram para o estudo.

Pagina com o título deve conter o título do artigo, o nome completo do autor, endereço e 
ailiação institucional do(s) autor(es). 0 endereço deve incluir o endereço postal, correio 
eletrónico e telefone (ixo e/ou móvel).

Páginas com os sumários: Os sumários dos artigos em 2 línguas devem ser elaborados em 



páginas separadas e devem incluir 5 palavras-chave. Cada sumário não deve exceder 150 
palavras e deve referir: ao problema de investigação, ao interesse e contexto do estudo, 
abordagem metodológica, resultados alcançados e sua relação com o problema, conclusões 
e recomendações e sua relevância para a sociedade e para futura investigação.

Introdução: Esta parte deve incluir informação de enquadramento do problema no contexto 
social e ter os objetivos e/ou hipóteses claramente deinidos.

Metodologia: A abordagem metodológica não deve ser muito extensa mas deve conter o 
detalhe suiciente para a compreensão da forma como foi conduzido o estudo.

Resultados: Os resultados devem ser apresentados de forma sistematizada e com sequência 
lógica em texto apoiado, quando relevante, par iguras e quadros.

Discussão e interpretação dos resultados: Nesta parte deve ser efetuada a discussão dos 
resultados em relação aos objectivos e/ou hipóteses que tenham sido formuladas assim 
coma tomar em consideração o contexto em que foi realizado o estudo. Em alguns casos 
poderá a parte dos resultados estar incluída no mesmo ponto da discussão e interpretação 
dos resultados.

Referências Bibliográicas: As referências bibliográicas no texto e na listagem no im do 
texto devem seguir o formato autor/data, mais conhecido pelo formato desenvolvido pela 
APA (American Psychological Association).

Reconhecimentos: Os reconhecimentos de entidades e pessoas que contribuíram para 
realização do estudo como sejam as que inanciaram o estudo ou deram qualquer outro 
contributo devem ser descritos em pagina separada.

Quadros e Figuras: Os quadros, de natureza complementar, devem ser numerados e ter 
um título curto. Apenas as ilustrações com relevância cientíica, como o caso de modelos 
gráicos, podem ser incluídos no texto. Fotograias, quando consideradas relevantes, podem 
também ser incluídas no texto, mas devem ser de autoria própria ou com autorização clara.

Prazo de entrega e contacto: Os textos devem dar entrada pelo menos 6 meses antes da data 
pretendida de publicação. Os materiais recebidos pelo secretariado não serão  devolvidos 
ao autor. Toda a correspondência da Revista passará pelo secretariado do CPES.



FLUXES & RISKS, is structured into 3 parts:

1. The irst part is reserved to research papers and is organized by themes corresponding to 
the areas of research undertaken by CPES.

2. The second part includes reviews of books relevant to the areas of research.

3. The third part will cover information about the major proiects of CPES and events 
organized by  CPES, directly or in partnership with other organizations.

Articles for publication

The articles to be published in FLUXES & RISKS may come from the members of CPES or 
from external researchers. For the purpose of getting research papers to be published in the 
Journal, the Board of Editors will launch a 6-monthly call for papers. Usually, each issue of 
the Journal will publish 2 / 3 articles per line of research. In the case it receives more than 
3 articles related to any one of the research areas, papers not included in an issue of the 
Journal will be published in the following ones.

Evaluation of articles

The articles will undergo a double-blind peer review by two referees chosen and invited by 
the coordinator of the CPES’s research line into which the respective research paper its. In 
the case of one positive and one negative review, there will be a third review as tie-breaker.

Paper format

Manuscript: Manuscripts may be submitted in one of the four oçcial languages of FLUXES 
& RISKS, namely, in Portuguese, English, Spanish or French. In any case, the paper must 
carry abstracts and key-words in two of the four languages. The text of the article should 
have a maximum length of 5,000 words. The manuscript should be submitted in Word and 
PDF formats, respecting the following order of contents: 1. The title; 2. Abstracts and ive 
key-words in two languages; 3. Pages with a) Introduction, b) Methodology, c) Results, d) 
Discussion and interpretation of results; 4. Bibliographic references; 5. Acknowledgement 
of institutions and individuals who contributed to the study.

Title page : This page should contain the paper title and author’s full name, address and 
açliation. The author’s address must include postal address, email address and telephone 
number (ixed and / or mobile).

Pages with abstracts: Each abstract should not exceed 150 words and state the research 
problem, relevance and context of the study, methodological approach, conclusions and 
recommendations, and their relevance for society and for future research.

Introduction: This part should include background information concerning the research 
problem on the social context and should clearly state the research objectives and / or 
hypotheses. 



Methodology: The methodological approach should not be too long but should contain 
enough detail for the understanding of how the study was conducted.

Results: The results should be presented in a systematic and logical sequence in text 
supported, where relevant, by igures and tables.

Discussion and interpretation of results: In this part results should be discussed in 
relationship to the objectives and/or hypotheses that have been formulated as well as 
taking into account the context in which the study was conducted. In some cases, results 
can be included at the same point of discussion and interpretation of results.

References: The references in the text and the reference list at the end of the text should 
follow the APA (American Psychological Association) format.

Acknowledgments: Should mention the institutions and individuals who contributed to the 
study, such as those that funded the study or have given any other signiicant and valuable 
contribution.

Tables: Tables of complementary nature must be numbered and have a short title.

Pictures: Only the relevant scientiic illustrations, as the case of graphical models, may be 
included in the text. Photos, when relevant, may also be included. All pictures and tables 
must be numbered and have a short title. The use of photographs and illustrations should 
avoid violating copyright when they are drawn from external source.

Delivery and contacts: Papers to be published must be received by the Journal secretariat 
at least 6 months before the intended date of publication. The materials received by the 
secretariat will not be returned to the author. All correspondence will go through the 
secretariat of the CPES.
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Editorial 

A Convergência e as Intersecções nas Ciências Sociais

O norte-americano de Atlanta, Henry Jenkins, um estudioso e professor dos 
meios de Comunicação,  popularizou a expressão “cultura da convergência” em 
2006, através da sua obra Convergence Culture. Não analisava a noção da con-
vergência sob um ponto de vista meramente tecnológico, mas sob uma perspetiva 
antropológica. Deiniu a convergência como uma transformação cultural em que as 
novas tecnologias de comunicação são decisivas, mas considerava a procura social 
dos consumidores ainda mais determinante. Tratava-se de uma apropriação social 
de tecnologias digitais para satisfazer o público consumidor, criando uma cultura 
participativa em busca de soluções coletivas e alimentando uma economia afetiva, 
capaz de satisfazer os fãs, e não quaisquer consumidores.

A investigação “convergente” tem avançado com notável sucesso nas ciências da 
vida, ciências físicas e engenharias, como se pode concluir do relatório conjunto 
de MIT-AAAS que pode ser consultado em http://news.mit.edu/2011/convergen-
ce-0104 que refere de maneira elogiosa à  “The Third Revolution: The Convergence 
of the Life Sciences, Physical Sciences and Engineering.”.

É desejado que aconteça igual nas áreas das Ciências Sociais onde ainda domina 
o departamentalismo, para além das outras fraquezas, analisadas por Thomas S. 
Kuhn na sua investigação seminal, A estrutura das revoluções cientiicas (Lisboa: 
Guerra e Paz Editora, 2009. Original: The University of Chicago, 1962), e que blo-
queiam o aproveitamento signiicativo do potencial para convergência e inovação.

A “convergência” que se recomenda  não equivale ao abandono de especializa-
ções, mas requer investigadores com capacidade que permite dialogar com curio-
sidade e respeito com parceiros de outras áreas cientíicas, sem deixar de aprofun-
dar os conhecimentos das suas próprias áreas de especialidade, e isto através de 
confronto e intersecções / cruzamentos com outros conceitos, métodos de recolha 
e análise de dados, perspectivas teóricas e estratégias de aplicação, para resolu-
ção de desaios e problemas comuns.
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A cultura de convergência requer esforços individuais, institucionais, e das po-
líticas nacionais e internacionais. É considerada como urgente para aplicação de 
fundos limitados de forma eicaz e sem desperdícios. É isto patente no regulamen-
to mais recente da Fundação para Ciência e Tecnologias para Avaliação e Financia-
mento Plurianual de Unidades de I&D, em que uma Nota Justiicativa recomenda 
uma reorganização das unidades de I&D criando redes e consórcios com outras 
unidades, respeitando sempre os objetivos que se pretende atingir.  Este número 
da revista Fluxos & Riscos procurou antecipar esta preocupação, numa fase em que 
CPES está prestes a enfrentar este desaio. Daí a relevância especial deste número 
da revista para garantir a continuidade do seu património, e promovê-lo no futuro 
convergente que procura. 

Ao nível individual e institucional o diálogo convergente pode ser promovido 
através de produção em co-autoria dos parceiros de áreas cientíicas diversii-
cadas, ou através de workshops e outros eventos multidisciplinares. Mesmo sem 
co-autorias, um investigador individual deverá consultar cada vez mais a produ-
ção cientíica de outras áreas cientíicas, e procurar expandir a sua percepção da 
realidade e desaios comuns, utilizando a importação de conhecimentos na sua 
análise e citações bibliográicas. Isto seria um indicador da sua inserção produtiva 
na cultura convergente.

No contexto destas relexões e desiderandos, anunciámos uma “Call for Papers” 
para este número da revista, desaiando os investigadores do CPES e outros inte-
ressados a fazer uma auto-avaliação da sua produção cientíica, ou produzir um 
texto novo em que ilustrasse o seu interesse e habilidade para funcionamento 
como cientista convergente.

Este número da Revista Fluxos & Riscos conseguiu mobilizar um conjunto di-
versiicado de colaboradores, juntando doutorados e doutorandos, investigadores 
jovens e outros com longa carreira, mulheres e homens de vários países e conti-
nentes.  Explorando, aprofundando, combinando problemáticas transdisciplinares, 
procurando ir mais além no seu empenho por entrar na cultura da convergência, 
demonstram ser investigadores que procuram ultrapassar as vedações epistemoló-
gicas e metodológicas das quintas herdadas e entrar numa dinâmica de inovação 
através de esforço coletivo e de fertilização transdisciplinar.  
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Fluxos & Riscos  vol. II n.º2, 2017

Secção I -- Artigos

Alfonso Javier Canosa Rodriguez, ilólogo galego virado sobretudo para a linguís-
tica comparativa e computacional, que aplicada à Peregrinação de Fernão Mendes 
Pinto e à toponímia, serviu-se de um estudo de caso para elaborar a sua tese de 
doutoramento na Universidade de Santiago de Compostela. O texto de abertura da 
revista é assim exemplarmente ilustrativo de perspetiva e metodologia convergen-
tes onde linguística, história, geograia e técnicas de georreferenciação se cruzam 
e convergem.

Em “Algumas Intersecções Disciplinares na Recuperação da Geograia da Pere-

grinação de Fernão Mendes Pinto”, Alfonso Javier Canosa Rodriguez satisfaz rela-
tivamente bem as expetativas  da temática da revista. Na Peregrinação de Fernão 
Mendes Pinto, a milenar tradição jacobeia e o Caminho de Santiago encontram 
uma ligação e um seguimento no contributo de José Maria Mendes sobre “D. Inácio 
de Santa Teresa e o movimento jacobeu”. O autor, recém-doutorado, um octoge-
nário, que acompanhou como faz-tudo, solicitador, secretário e chaußeur do fami-
gerado empresário português António Champalimaud nas suas peregrinações como 
auto-exilado em México e França, José Maria Mendes aprendeu nas caminhadas da 
sua vida o que é, e vale ser convergente.

Em conjunto, os dois primeiros artigos permitem-nos apreciar os cruzamentos 
de trilhos com origens diversas, fadigas de travessia, partilha de experiências, 
mas sempre com objetivos e destinos convergentes. Na Peregrinação de Fernão 
Mendes Pinto convergem as atividades de um pirata-chefe António Faria e de S. 
Francisco Xavier, ambos heróis do autor na sua caminhada temporal e espiritual no 
Oriente. José Maria Mendes apresenta-nos a personalidade polémica de um arce-
bispo português em Goa, envolvido no movimento jacobeu que preocupou a Igreja 
e os políticos em Portugal e vários Estados da Europa desde a eclosão da Reforma 
Protestante. 

Maria Leonor García da Cruz, docente e investigadora na área de História na 
Universidade de Lisboa, e organizadora de Colóquios “Imagética e Conexões Mun-
diais”, escreve nesta Revista sobre “O Estudo das Práticas Financeiras na Época 
Moderna: Exigência de uma Cultura Convergente”, assegurando uma continuidade 
temática. O artigo enquadra-se no ambiente da modernidade europeia em evolu-
ção, com uma burguesia que se vai airmando na defesa dos seus interesses inan-
ceiros, procurando livrar-se da tutela eclesiástica e das suas doutrinas e práticas 
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que a nova burguesia considera alheias, quando não contrárias e restritivas, às suas 
pretensões. É uma análise que combina história económica e sociologia iscal, alu-
dindo a fatores condicionantes e relacionados com contabilidade, direito, política, 
mentalidades, história da arte e espiritualidade.

Rafaela B. Mascarin, Flávia Volta Cortes de Oliveira e Renato Marques, todos de 
nacionalidade brasileira, são de áreas cientiicas e Faculdades diferentes. Apre-
sentam um estudo conjunto sobre “Feminilidade e Preconceito de Gênero no Fut-
sal: A perspectiva de atletas brasileiras”, uma contribuição interdisciplinar entre a 
Educação Física, Ciências de Desporto e Sociologia. Discutem questões de género 
em práticas de reserva masculina, como o futsal, procurando promover valores de 
igualdade, inclusão e desenvolvimento moral entre os praticantes. 

J. Malam Sambú, António Augusto Costa e Ana Lorga da Silva  apresentam  um 
estudo sobre “Integração Regional da Guiné-Bissau na CEDEAO e Adesão à UEMOA.” 
O artigo resume a investigação do autor guineense, que acabou o seu mestrado sob 
a orientação dos co-autores do artigo, e professores da Universidade Lusófona. A 
temática de integração e adesão implica uma variante de convergência, que diz 
respeito ao déice orçamental, à dívida pública, à inlação, etc., resultando numa 
relativa modernização administrativa e estabilidade macroeconómica, mas condi-
cionadas largamente pela escassez de recursos humanos qualiicados.

Secção II – Ensaios Exploratórios 

Cristina Duarte, docente na Universidade Lusófona e doutoranda em Serviço So-
cial no ISCSP (Lisboa), coordena o Grupo Espiritualidade e Ciências Sociais (GECS) 
e organiza Jornadas para promoção da integralidade do Ser Humano, procurando 
aprofundar a dimensão holística da intervenção e da relação de ajuda. O seu artigo 
“Espiritualidade e Ciências Sociais: um olhar do Serviço Social” explora esta pers-
petiva com interesse convergente. 

Hélia Bracons, docente na Universidade Lusófona e doutorada em Serviço Social, 
interessa-se pela multiculturalidade. Debruça-se aqui sobre “Supervisão pedagó-
gica na formação académica: conceções dos estudantes de Serviço Social” em que 
defende a importância de estágios para uma formação académica crítica e que 
permite o reconhecimento da sua complexidade e incerteza, evitando formulação 
de soluções técnicas e universais para problemas “pantanosos”.
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Secção III – Breves e Recensões

Joaquim Filipe Peres de Castro, doutorado em psicologia intercultural na univer-
sidade Fernando Pessoa, vive em Metz, França, e está a planear um pós-doutora-
mento em França na área de psicologia cultural, relacionada com migrações. É o 
que explica o seu interesse em contribuir o seu artigo-recensão “A short literature 
review about acculturation in the American Anthropologist”. Explora o conceito 
de aculturação tal como ele surgiu e evoluiu, integrando áreas de Antropologia, 
Psicologia e Sociologia, ganhando cada vez maior valor crítico.

Fanny-Janeth Muñoz-Salgado, docente e doutoranda na Universidade Autónoma 
del Estado de Mexico, está associada ao CPES como investigadora convidada na 
Universidade Lusófona, no âmbito da sua tese de doutoramento em Gestão de Em-
presas sobre Inluência do Capital Intelectual e Inovação no Crescimento Organi-
zacional em PME’s Florícolas no Estado do México. Traz-nos aqui uma recensão da 
obra de J. Valier (2016). Breve história do pensamento económico de Aristóteles 

aos nossos dias. Lisboa: Edições Texto & Graia.
Noemi Bueno, doutoranda em Comunicação na Faculdade de Arquitetura, Artes 

e Comunicação (FAAC) da Universidade Estadual Paulista (UNESP) – Brasil, está a 
desenvolver no CPES um estudo sobre o Género e os Media Desportivos. Traz-nos 
uma recensão da obra de Angela McRobbie (2009). The Aftermath of Feminism: 

gender, culture and social change. London: Sage. Apresenta-nos a obra como um 
modelo de análise convergente dos desaios do movimento feminista em cenários 
público-cultural, académico e político. 

Secção IV – CPES: Historial e Património  

Esta Secção engloba a informação regular sobre a “Investigação em Curso” mas 
vai mais além numa altura em que o CPES irá completar 10 anos de existência e 
atividade de investigação em 19 de Junho de 2018. Nestes dez anos esta unidade 
de I&D viveu tempos e condições de grandes desaios, mas foi capaz de dar provas 
de talento e tenacidade dos seus membros investigadores, associados a duas Facul-
dades e meia dúzia de áreas disciplinares. 

   A docente investigadora e a recém-eleita diretora de CPES, a Professora Douto-
ra Ana Lorga da Silva, assumiu o desaio de orientar a fusão de CPES numa nova uni-
dade I&D, procurando desta forma responder ao novo regulamento da FCT  acima 
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referido, de forma a maximizar a massa crítica de investigadores integrados e 
atingir um nível mais satisfatório de convergência. Este relatório sobre “CPES: His-
torial e Património” será um instrumento para deinir a identidade e o património 
que CPES gostaria de ver integrado e promovido no novo modelo institucional de 
investigação em planeamento na ULHT.  

Agradecimentos: 

Esta apresentação editorial não pode deixar de reconhecer e agradecer o contri-
buto dos revisores na avaliação dos textos aqui publicados. Se a cultura da conver-
gência apresenta um desaio comum para as Ciências Sociais, atrapalha também os 
revisores pares, reconhecidas autoridades nas suas áreas de especialidade. Não foi 
fácil ao editor desta revista encontrar revisores transdisciplinares. No contexto da 
obrigatoriedade estabelecida da prática de revisão por pares, ica em aberta para 
debate uma dúvida: Que tipo de pares serão mais aptos para avaliar trabalhos que 
ultrapassam as fronteiras das áreas cientíicas tradicionais? 

Faço votos para que a cultura da convergência se torne uma preocupação cons-
tante e dominante dos investigadores e dirigentes de CPES e do seu sucessor ins-
titucional, e se manifeste cada vez mais nas suas atividades cientíicas. Quero 
ainda partilhar uma achega para relexão coletiva: Trata-se de um mito indiano, 
analisado por Georges Dumézil, situando-o entre vários mitos indo-europeus, e 
procurando reconstruir o mito original do ciclo de ambrosia que um trapaceiro 
roubou aos deuses para devolver aos humanos a imortalidade. 

O mito surge nos épicos e outros textos clássicos indianos. É conhecido como 
Samudra Manthan (VJkByLJDyAD) ou O Agitar do Oceano de Leite. Foi o lema e o 
tema que ilustrou o pavilhão indiano na Expo ’98 como ilustração dos Descobri-
mentos portugueses que agitaram os mares e orientaram a humanidade para a 
modernidade. Todavia a sabedoria mítica precisa de ser repensada e reorientada 
ao nível cientíico da nossa era de globalização para alcançarmos um novo patamar 
de convergência.

  
Teotónio R. de Souza
Diretor & Editor,  Fluxos & Riscos

Lisboa, 30 de Outubro de 2017
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Editorial  

The Convergence and the Intersections in Social 

Sciences

Henry Jenkins, a north-American from Atlanta, a media scholar and a profes-
sor of communication, popularized the expression “convergence culture” in 2006 
though his book bearing that title. He was not analysing the notion of convergence 
merely from a technological perspective, but from an anthropological angle. He 
presented convergence as a cultural transformation in which new technologies 
played a decisive role, but laid emphasis of the social demand of the consumers as 
central. It implied a social appropriation of the digital technologies for satisfying 
the a public consumer, creating thereby a shared culture demanding collective 
solutions and feeding an aßective economy that was capable of satisfying the fans, 
and not just any consumers.

The “convergent” research has advanced with notable success in the life scienc-
es, physical sciences and engineering, as it can be concluded from the joint report 
of MIT-AAAS, available for online reference at http://news.mit.edu/2011/conver-
gence-0104 containing encomiastic references to “The Third Revolution: The Con-
vergence of the Life Sciences, Physical Sciences and Engineering”. 

It is desirable that the realm of the Social Sciences breaks out of its departmen-
tal culture which enhances the weaknesses analysed by Thomas S. Kuhn, anoth-
er north-American and Harvard scholar, in his seminal research published as The 

Structure of Scientiic Revolutions (1962) exposing the subjectivities that blocked 
the potential for convergence and innovation in Social Sciences. 

The “convergence” that is recommended does not require that scholars aban-
don their specializations, but the emphasis is on a dialogue between scholars of 
dißerent scientiic areas based on mutual respect and curiosity, aimed ultimately 
at deepening the grasp of one’s own areas of specialization. It is hoped that con-
frontation and cross-examination of concepts, methods of gathering and analysing 
data, technical perspectives and application strategies, can result in inding corre-
lations and ways of solving common problems.
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The culture of convergence demands individual eßorts and institutional eßorts, 
as well as national and international policies. It is viewed as timely to avoid wast-
age of limited funding in an eßective manner. This is clear from the most recent 
ruling of the Portuguese Foundation for Science and Technologies in preparation 
for the forthcoming Evaluation and Pluriannual Funding of the R&D units. It recom-
mends to the existing research centres to re-structure themselves into larger units 
/ consortia to maximize human and inancial resources, but without losing sight of 
the academic objectives. The present issue of the journal Fluxes & Risks sought to 
anticipate this challenge and prepare the CPES to undertake suitable steps in this 
re-structuring process, ensuring the continuity of its heritage through a culture of 
convergence.

At the individual level, the convergent dialogue can take the form of joint-au-
thorship of research publications covering dißerent scientiic areas, or through 
joint workshops of multidisciplinary nature. Even without joint authorship, any 
researcher needs to consult increasingly more the scientiic production in dißerent 
scientiic areas, and seek to expand one’s perception of reality and common chal-
lenges, resorting to importation of research indings and bibliographic references. 
Such practices can be viewed as indicators of one’s productive insertion into the 
convergent culture.

In this context of relections and expectations, we place a Call for Papers for this 
issue of Fluxes and Risks, challenging the researchers associated with CPES and 
others interested to perform a self-evaluation of one’s own scientiic production, 
or to produce a new text to demonstrate one’s interest and ability to function as 
a convergent researcher.

This issue of the journal Fluxes & Risks succeeded in bringing together a diverse 
gathering of researchers, including authors with doctorate and others on their way 
to it, young and not so young scholars, with careers of varying academic strength 
and experience, women and men from dißerent countries and continents. As a 
result, we are able to present here a rich ensemble of research studies, combin-
ing multidisciplinary themes methods, seeking to override epistemological barriers 
and inherited departmental backyards. It reveals a good eßort to enter the dynam-
ics of convergence and transdisciplinary cross-fertilization.
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Section I - Articles

Alfonso Javier Canosa Rodiguez, a Galician philologist, engaged in comparative 
and computer linguistics, applies his competences to analyse the toponomy in Per-

egrination of Fernão Mendes Pinto as a case study to produce his doctoral thesis 
in the University of Santiago de Compostela. The opening article of the Journal il-
lustrates ittingly the convergent perspective and methodology, serving as meeting 
point for linguistics, history, geography and techniques of georeferencing. 

In his paper entitled “Some disciplinary intersections in the recovery of the geog-
raphy of Peregrination of Fernão Mendes Pinto”, Alfonso Javier Canosa Rodriguez 
fulils pretty well the expectations of this issue of the Journal. The Peregrination 

brings together the age-old Jacobean tradition and the pilgrimage route of San-
tiago, providing a linkage to the next article of José Maria Mendes on “D. Inácio 
de Santa Teresa and the Jacobean movement”. Its author, is an octogenarian, but 
a recent Ph.D., which he gained late in life, after having worked as a solicitor, 
personal secretary and chaußeur of a leading Portuguese entrepreneur António 
Champalimaud, whom he accompanied in his peregrination as self-exile in Mexico 
and France. José Maria Mendes learned through his life experiences what it means 
and how it helps to be convergent.

The irst two article enable us jointly to appreciate the signiicance of the meet-
ing of paths, the perils of journey, the sharing of experiences, always leading to 
convergent objectives and destinations. In the Peregrination of Fernão Mendes 
Pinto we witness the convergence of the activities of a chief-pirate António Faria 
and of St Francis Xavier, both heroes of the author in his temporal and spiritual 
journeys in the East. José Maria Mendes presents to us a controversial Portuguese 
archbishop in Goa, a religious personality that was thickly involved in the Jacobean 
movement which worried the Church and the politicians in Portugal and several 
other European states ever since the eruption of the Protestant Reform.

Maria Leonor García da Cruz, a professor and research-historian of Lisbon Uni-
versity, also a coordinator of the workshops on “Imagetics and World Linkages”, 
contributed an article about the “Study of the Financial Practices in the Modern 
Age: Demand for a Convergent Culture”. The article its into the modern European 
environment in evolution, revealing the activities of the bourgeoisie defending its 
inancial interests, and seeking freedom from the Church doctrines and practic-
es that bourgeoisie regarded as contrary and alien to its pretensions. The study 
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 combines economic history and iscal sociology, pointing to circumstances that 
conditioned and inluenced accounts, legal practices, politics, mentality, art his-
tory and spirituality. 

Rafaela Mascarin, Flávia Volta Cortes de Oliveira and Renato Marques, all from 
Brasil, belong to dißerent scientiic areas and Faculties. They contributed a joint 
study about “Feminility and Gender Prejudice in Futsal: A perspective of the Ba-
zilian athletes”. It is a multidisciplinary perspective, including Physical Education, 
Science of Sport, and Sociology. It is a debate about gender issues in Futsal, which 
is regarded as a male preserve, and seeks to promote values like equality, inclusion 
and moral development among its practitioners. 

J. Malam Sambú, António Augusto Costa and Ana Lorga da Silva present a joint 
study about the “Integration of Guinea-Bissau in CEDEAO and its entry into UE-
MOA”. It contains a summary of the indings of the Guinean researcher in his M.Phil 
dissertation guided by the two co-authors of this article, both of the professors of 
the Universidade Lusófona. The theme of the study relects convergence as related 
to budget deicit, public debt, inlation, etc. leading to a relative administrative 
modernization and macroeconomic stability, though greatly conditioned by short-
age of qualiied human resources.

Section II – Exploratory Essays

Cristina Duarte is a teacher at the Universidade Lusófona and a Ph.D. researcher 
in the area of Social Work at ISCSP (Lisboa). She runs a study group on Spirituality 
and Social Sciences (GECS) which organized workshops aimed at promoting an inte-
gral human being, seeking a deepening of holistic dimension of social intervention 
and mutual help. The study on “Spirituality and Social Sciences: A Social Work 
perspective” explores the theme from an angle of convergence.

Hélia Bracons, also a teacher at the Universidade Lusófona and head of its Li-
cenciate degree program in Social Work, has a Ph.D. degree in this area, and spe-
cializes in Multiculturalism. Her present study discusses “Pedagogical supervision 
in academic foration: the perceptions of the students of Social Work”. She defends 
the importance of internship for a critical academic training. Delves into the com-
plexity and uncertainties of the process, and rules out quick and ready-made solu-
tions for sticky problems. 
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Section III – Short essays and book reviews

Joaquim Filipe Peres de Castro has a doctoral degree in intercultural psycholo-
gy from the Universidade Fernando Pessoa (Portugal), and lives in Metz (France), 
where he is planning to continue post-doctoral research in the area of cultural 
psychology, centred on migrations. That is what explains his interest in submitting 
a review-article to this journal, entitled “A short literature review about accultur-
ation in the American Anthropologist”. He analyses the concept of acculturation 
as it appeared and evolved, extending to areas beyond Anthropology to Psychology 
and Sociology, gaining greater critical value in the process.

Fanny-Janeth Muñoz-Salgado is a teacher and Ph.D. candidate in Autonomous 
University of the State of Mexico, but presently a research-scholar in residence at 
the Universidade Lusófona, pursuing a doctoral research in the area of Business 
Management on the “Inluence of Intellectual Capital and Innovation upon the 
organizational growth of lower growing PMEs in the State of Mexico”. She brings 
to us a book review of J. Valier´s Breve história do pensamento económico de 

Aristóteles aos nossos dias. Lisboa: Edições Texto & Graia.
Noemi Bueno, is a Ph.D. candidate in Communications, in the Faculty of Arqui-

tecture, Arts and Communications at the Universidade Estadual Paulista (UNESP) in 
Brazil. She is presently attached to CPES and is working on a study about “Gender 
and Sports Media”. She presents here a book review of Angela McRobbie (2009). 
The Afthermath of Feminism: gender, culture and social change. London: Sage. 
This work is presented as a model of convergent analysis of the challenges to the 
feminist movement in the cultural, academic and political contexts. 

Section IV – CPES: Its history and heritage

This section covers the usual issues of the “Research in Progress”, but goes be-
yond the routine. This change is justiied by the fact that CPES is about to com-
plete ten years of its existence and functioning on 19th June 2018. During this 
decade it underwent hard challenges and was able to demonstrate the talent and 
persistence of its member researchers, drawn from two Faculties and half a dozen 
of disciplinary areas.

The new director of CPES, professor Dr. Ana Lorga da Silva has now the chal-
lenge of guiding the merger of CPES into a larger research unit, so as to meet the 
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 expectations of the Portuguese Foundation of Science and Technology, maximizing 
the critical mass of researchers and attaining a desirable level of scientiic con-
vergence. She presents this decennial report about “CPES: History & Heritage”, a 
kind of home-work that prepares CPES to retain its identity and share its heritage 
within the new institutional outcome that may replace the research organization 
in the Lusophone University.

We cannot fail to acknowledge the service rendered by the peer reviewers of the 
articles published in this issue. If it is true that culture of convergence implies new 
challenges to Social Sciences, it represents an added diçculty to peer reviewers, 
who are recognized authorities in their ields of specialization. It is not a small 
challenge also to the editor to ind transdisciplinary peer reviewers. In the context 
of the established practice of double-blind peer reviews, we need to leave open to 
debate the issue deining the competences of peers in convergent culture, so as to 
ensure a fair evaluation of articles that cross the traditional borders of scientiic 
areas.

I sincerely wish that the culture of convergence becomes a dominant interest 
of the researchers and scholars of CPES and its institutional successor, and that 
this interest increasingly pervades the research outputs of the University. I wish 
to share for collective relection, an Indian classical myth, which Georges Dumézil 
placed among other indo-european myths, and tried to reconstruct the original 
myth of the ambrosia cycle, wherein a trickster sought in vain to steal in order to 
restore immortality to mankind.

The myth occurs in the Indian epics and other classical texts, It is known as 
Samudra Manthan (VJkByLJDyAD) or the Churning of the Ocean. It was selected as 
the logo of the Indian pavillion during Expo 98 to illustrate the signiicance of the 
Portuguese Navigational explouts that churned the Oceans and led the humanity 
into modernity. The mythical wisdom needs rethinking in the present age of globa-
lization to lift mankind into a new level of convergence.

Teotonio R. de Souza
Director & Editor, Fluxes & Risks

Lisboa, 30th October, 2017
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Algumas intersecções disciplinares na recuperação da 
geograia da Peregrinação de Fernão Mendes Pinto

Afonso Xavier Canosa Rodrigues1

Submetido em 7/12/2016 
Aceite em 6/1/2017 

RESUMO: 
A geograia da Peregrinação de Fernão Mendes Pinto tem sido abordada desde aproximações interdisci-
plinares com a intenção de reconstruir itinerários e cenários. Nenhuma obra conseguiu, de momento, 
referenciar toda a geograia da Peregrinação para todas as áreas. Neste artigo descreve-se mais um 
contributo que combina técnicas do Processamento da Linguagem Natural (PLN) com Sistemas de Infor-
mação Geográica (SIG) para elaborar um novo índice de entidades geográicas mencionadas. A partir 
da análise comparada de obras especializadas, principalmente no domínio da história e da geograia 
histórica, o índice oferece uma georreferência exata para todas as localidades que, sendo conhecidas 
previamente, não apresentam contradição com a descrição dada por Pinto. Coniguramos um modelo 
em que cada entidade é classiicada segundo um tipo geográico físico ou administrativo e ligada com 
um holónimo na relação Parte_de à qual pertence.  A taxonomia resultante é processada numa onto-
logia e guardada junto de dados adicionais do corpus numa base de dados relacional. Ilustram-se os 
métodos e resultados com exemplos, descrevem-se os produtos inais e conclui-se ser necessária uma 
maior análise interdisciplinar para mais desenvolver as georreferências relativas. 
PALAVRAS-CHAVE: Fernão Mendes Pinto, georeferrenciamento, entidades geográicas mencionadas, 
geograia histórica, mineração de texto.

ABSTRACT: There have been dißerent interdisciplinary approaches to recreating the routes and loca-
tions in Fernão Mendes Pinto’s travels. Until now, none has been able to provide a georeference  for 
all the areas involved. In this article we  combine techniques from Natural Language Processing (NLP) 
and Geographic Information Systems (GIS) to produce an index of geographically named entities. After 
careful comparative analysis of specialized works, mainly from the domain of history and historical 
geography, our index provides an exact georeference for all locations that were previously known and 
show no contradiction with Pinto’s description. For the rest, we build an initial model that solves a 
relative georeference where every single entity is assigned a geographical feature and is linked to a 
holonym as a part to which it belongs. The resulting  taxonomy is further processed as an ontology and 
stored along with additional data from corpus analysis in a relational database. We illustrate methods 
and results with examples, describe the inal products, and conclude more interdisciplinary analysis is 
required to further develop the relative georeferences. 
KEYWORDS: Fernão Mendes Pinto, georeferencing, geographical named entities, historical geography, 
text mining.

1 Investigador do CITIUS na Universidade de Santiago de Compostela onde trabalha num projeto de identiicação 
automática de topónimos. Nesta mesma universidade estudou ilologia galego-portuguesa e apresentou para de-
fesa uma tese de doutoramento sobre o reconhecimento e referenciação de entidades geográicas mencionadas 
na Peregrinação. 
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Introdução

A elaboração de um novo índice de entidades geográicas mencionadas na Pe-

regrinação serviu para representar cartograicamente as entidades sobre as que 
há unanimidade na atribuição de umas coordenadas exatas e prover uma georre-

ferência relativa, o mais aproximada possível, para aquelas menos conhecidas ou 
que geram discrepância nos estudos críticos. Pretende-se que este seja o ponto 
de partida para um estudo mais amplo, necessariamente interdisciplinar, a con-

tribuir para uma melhoria do conhecimento da geograia da Peregrinação. Neste 
artigo apresenta-se o processo de elaboração do índice, os resultados obtidos e as 
conclusões que levam a olhar o trabalho futuro como interdisciplinar. Assentado o 
trabalho dentro dos estudos de geograia histórica sobre a Peregrinação, a metodo-

logia segue uma linha incipiente que combina a linguística de corpus com a análise 
geográica de textos, preferentemente históricos e literários. Para além do próprio 
índice de entidades geográicas mencionadas, os resultados inais abrangem dois 
corpora anotados e uma base de dados que chamamos de conhecimento prévio que 
analisa criticamente aquelas entidades cuja situação, em termos de coordenadas, 
se pode dar como muito provável e serve de ponto de partida para o georreferen-

ciamento relativo das entidades mais complicadas ou desconhecidas. Finalmente, 
apontam-se alguns exemplos ilustrativos e conclusões a que chegamos, fruto do 
trabalho sobre o índice. A mais importante, a necessidade de uma nova abordagem 
interdisciplinar da geograia da Peregrinação.

1. Trabalhos sobre a geograia da Peregrinação

A geograia da Peregrinação de Fernão Mendes Pinto tem dois grandes contribu-

tos  exemplo da necessidade de uma abordagem interdisciplinar, se quisermos res-

gatar o vasto conhecimento duma das maiores e mais originais descrições da Ásia. 
Por um lado, o trabalho do Visconde da Lagoa, com a sua tentativa de reconstrução 
dos itinerários (Lagoa, 1949) e publicação do Glossário Toponímico (Lagoa, 1950-
1953) em que ampliou o trabalho inicial sobre Pinto a um conjunto maior de textos 
dos descobrimentos Portugueses, obtém resultados ainda por superar ao combinar 

o conhecimento prático da navegação com o labor de pesquisa histórica. Por outro, 
as notas e índices dos volumes dirigidos por Alves (2010) constituem o índice de 
referência mais completo, fruto da suma de análises individuais, principalmente 
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de tipo histórico e documental, estruturadas, ainda que não de modo explícito, 
segundo uma compartimentação por áreas geográicas. É necessário citar entre 
as duas obras o glossário especíico da Peregrinação, assinado por Reinaldo Varela 
Gomes (1983), que recolhe as contribuições encontradas nos estudos prévios à sua 
data de publicação. 

Nenhuma obra conseguiu, até ao momento, referenciar toda a geograia da Pere-

grinação, ainda que de modo aproximado, para todas as áreas. Os diversos intentos 
mostram os limites do indivíduo na pretensão do resgate do conhecimento empí-
rico de Pinto. Mascarenhas, homem de mar, perdeu-se e desistiu da reconstrução 
dos itinerários interiores, terra adentro. Tampouco reconheceu a inluência de 
interrupções editoriais que pudessem alterar os itinerários, aspecto por primeira 
vez conirmado no trabalho de documentação do professor Almeida (1989, 2006), 
nem sempre devidamente reconhecido. A obra editada por Alves (2010), apesar 
de representar, em conjunto, um grande avanço, mostra ainda exemplos dos pre-

conceitos, fruto de apriorismos -resultado de elaborações históricas e literárias 
nacionais- que assumem de modo acrítico o contexto da receção da Peregrinação 

e, por outro lado, abordam o texto de modo intencional e subjetivamente crítico. 
O método aparece repetido em trabalhos referidos a Pinto: o objetivo, mais que 
reconstruir os itinerários e feitos históricos, parece ser achar algum erro no ho-

mem de Montemor-o-Velho. Toda a aproximação deve ter uma perspetiva crítica 
e compreendemos ser mesmo necessário o exercício de nada ter por certo, sem 
se demonstrar. Exigimos o mesmo tratamento tanto para quem exercer a crítica 
como para as suas fontes (em que e por que se aceitam como válidas?). A exegese 
incapaz de questionar a natureza apriorística daquela receção a assumir a calúnia, 
sem questão nenhuma, e fundamentar nela o seu interesse analítico, achamos não 
só errada, mas desfasada: teve sentido, se calhar, uns séculos atrás, na emergên-

cia de rivalidades nacionais e de blocos, no contexto europeu e mediterrâneo, 

global até, e, possivelmente, haja que buscar aí a sua origem e causa. Perigo, ou 
apriorismos interpretativos, de que, desde logo, quem este artigo escreve não se 
considera livre, por muito que o pretenda. Resulta que é mais fácil ver o erro no 
outro que o defeito em si próprio. Dito isto em favor de quem estudou a geograia 
de Pinto, ainda que de um ponto de partida errado, e com a admiração e o re-

conhecimento do conjunto de ambas as duas obras (Lagoa, 1950-53; Alves 2010), 
pilares fundamentais em que se sustenta qualquer aproximação contemporânea à 
toponímia da Peregrinação. 
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2. Análise geográica de textos 

  A combinatória de técnicas da linguística de corpus e SIG aparece como uma 
nova área com aplicações nas humanidades, especialmente por permitir a visua-

lização das geograias dum texto (Gregory & Baron, 2013; Alves & Queiroz, 2015; 
Cooper, Gregory, Hardie & Rayson, 2015; DeLozier, Wing, Baldridge & Nesbit, 
2016). Num procedimento tipo de análise geográica (ig. 1), prepara-se um corpus 

em que se anotam as entidades geográicas mencionadas, quer manualmente, quer 
mediante a aplicação de sistemas de reconhecimento automático (nesta altura 
do seu desenvolvimento, frequentemente necessitados de uma revisão posterior, 
particularmente quando se pretender criar um padrão). O corpus pode levar mais 

anotações de tipo semântico para os termos reveladores de uma temática. Dos 
textos georreferenciados extraem-se dados para um SIG, permitindo a visualização 
cartográica de entidades e relações derivadas da combinatória dos resultados pro-

venientes das ocorrências no corpus com a análise espacial da geograia. 

Figura 1 – Esquema do procedimento seguido para a análise das entidades geográicas 
 mencionadas na Peregrinação.

Como exemplo de projeto da análise geográica de textos históricos, desde a pre-

paração e  extração de dados até o seu processamento num SIG, Gregory e Hardie 
(2011) usaram um corpus reduzido de notícias de jornais de Londres em 1653-1654, 
anotado semanticamente, e analisaram as colocações das entidades geográicas 
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mencionadas para pesquisarem termos reveladores de uma temática, combinando 
os dados de corpus com análise espacial. Alves e Queiroz (2013) georreferenciam 
as entidades geográicas mencionadas em um corpus de 35 obras publicadas entre 
1854 e 2009 para estudar a evolução do espaço urbano de Lisboa. Bruggmann e Fa-

brikant (2014)  identiicam as entidades geográicas mencionadas num corpus his-
tórico da Suíça por meio de uma lista especíica e  analisam as frequências das suas 
coocorrências, assumindo que representam uma relação semântica, para visualiza-

rem graicamente e sobre um mapa a evolução histórica da relação entre topóni-
mos. No contexto do georreferenciamento de um corpus literário do Lake district 
na Grande Bretanha (Gregory, Baron, Cooper, Hardie, Murrieta-Flores & Rayson, 
2014), Donaldson, Bushell e Gregory (2016) revisam aplicações para a criação de 
mapas digitais nas humanidades e dos SIG, no trabalho com textos literários.

Uma ferramenta que combina o processo de anotação e representação geográi-

ca numa só aplicação é o Edinburgh Geoparser. Tem sido aplicado para a georrefe-

renciação de coleções de textos históricos (Grover et al., 2010) e permite a inte-

gração de listas de topónimos deinidas pelo usuário. Alex, Byrne, Grover e Tobin 
(2015) mostram três exemplos do seu uso nas humanidades, no primeiro caso para 
o estudo do comércio no Império Britânico no século XIX, no segundo para o geor-
referenciamento de textos clássicos, e, no terceiro, para textos históricos locais. 
Nestes casos, a resolução das entidades geográicas faz-se com listas de entidades 
geográicas especializadas, o Geoparser permite a sua identiicação no corpus e vi-

sualização cartográica. Os resultados podem ser posteriormente reelaborados por 
meio de técnicas de corpus e análise espacial (Gregory et al., 2014). Mais especí-
ico para o Português, o Rembrandt2 foi uma ferramenta especialmente concebida 

para o trabalho com entidades geográicas  (Cardoso, 2012), de software aberto 

mas sem atualização, vai para meia década. Uma análise do desempenho de fer-
ramentas disponíveis para o reconhecimento de entidades em Português (pessoas, 
locais, organizações as mais comuns) é apresentado por Amaral, Fonseca, Lopes e 
Oliveira (2014).

A análise textual e geográica pode ser também aplicada numa perspetiva históri-
ca dos acontecimentos. Numa tentativa de ligar fontes de tradições diversas, face 
a uma história global, Cheong, Nanetti e Fhilippov (2016) anotam entidades para 
explicarem factos históricos, usando ferramentas de extração do conhecimento, 
de forma a permitirem a visualização cartográica das narrativas. Tomaszewski e 

2 http://xldb.di.fc.ul.pt/Rembrandt/ Acedido em 17 novembro de 2016.
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MacEachren (2012) apresentam o funcionamento de um sistema completo para 
anotar entidades e conceitos num corpus de notícias e produzir geovisualizações 
com aplicação em situações de crises humanitárias. Neste tipo de análises, a enti-
dade geográica é mais um elemento anotado, junto com outro tipo de entidades 
(pessoas, organizações), considerando nas suas relações a dimensão temporal.

3. O caso da Peregrinação de Mendes Pinto

A análise positivista sobre a hipótese da Peregrinação ter sido concebida como 

um relatório de matéria geográica continua a ser revista e renovada (Canosa-Ro-

drigues, 2013, 2014, 2015, 2016).  Recolhendo estes trabalhos e aproveitando os 
glossários anteriores da Peregrinação (Gomes 1983; Alves 2010) e das Navegações 
Transoceânicas (Lagoa 1950-1953; Albuquerque, 1994) pareceu conveniente elabo-

rar um novo índice de entidades geográicas mencionadas. A sua criação implicou a 
revisão e análise crítica de uma base ampla, de cerca de cem obras, de geograiah-

istórica e da historiograia portuguesa (ao conjunto chamamos base documental), 
priorizando aquelas que têm em conta, ainda que de modo muito parcial e limita-

do apenas uma entidade, a geograia de Pinto.
A presente contribuição tem a particularidade de incluir os gentílicos como mais 

uma variante do topónimo. Também inclui os edifícios e construções, quando estas 
foram mencionadas de modo explícito por um nome próprio, como mais um ele-

mento da microtoponímia. A nível metodológico,  combinam-se técnicas de análise 
de corpus, PLN e SIG para agilizar os processos de anotação e compararmos criti-
camente as descrições oferecidas por Pinto com as geovisualizações dos objetos 
geográicos e georreferências achadas na base documental.

3.1 Materiais e ferramentas
Como transcrição da primeira edição da Peregrinação usamos um documento 

digital adquirido a Edições Vercial3. Advertida a Editora da falta de fólios inteiros 
no documento facultado e conirmadas as diiculdades para a sua reparação, pro-

cedeu-se à correção  de gralhas, transcrição de quatro fólios completos a partir do 
original e emenda de substituições e deslocação indevida de parágrafos. Reira-se 
em favor do documento digital inicial o preço de tão vasta obra ter sido prati-
camente simbólico e a transcrição válida, não obstante os casos citados. Para a 

3 http://alfarrabio.di.uminho.pt/vercial/evercial/index.html
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comparação com a edição de 1614 usou-se o texto revisto por Elisa Lopes da Costa 
(Alves, 2010) e o fac-símile disponível na Biblioteca Digital Nacional de Portugal4.

O processamento de dados foi feito com ferramentas de software livre. No am-

biente de trabalho XAMPP5, aplicaram-se scripts de elaboração própria para a anota-

ção do corpus, documentação do próprio projeto, consulta e extração de resultados 
em diversos formatos. A análise de dados e testes  foram feitos com o software es-
tatístico R6. Para a criação de uma base de dados num formato padrão SIG, usou-se 
o QGIS7. A geovisualização foi obtida, basicamente, por aplicações de acesso públi-
co: o GoogleEarth8 (imagem satélite e geovisualização 3D), GoogleMaps9 (anotação 
sobre base cartográica) e GeoNames10 (recuperação de toponímia e identiicativo 
para a atribuição de coordenadas para um objeto geográico contemporâneo).

3.2 Procedimento 

3.2.1 Elaboração de um corpus da Peregrinação

A partir da transcrição revista do texto original da primeira edição (Pinto, 1614), 
anotaram-se as entidades geográicas mencionadas em todas as suas variantes, 
considerando tanto os topónimos quanto os gentílicos formas de um mesmo le-

xema. O desenho do corpus foi condicionado pela sua inalidade, a extração de 
concordâncias para a análise crítica e obtenção de dados para trabalhos de PLN, 
as atividades mais comuns. No assinalado, usaram-se formatos compatíveis com 
padrões XML. A partir do corpus extraiu-se uma primeira listagem das entidades 

ordenadas e o texto estruturado em unidades: capítulos e orações.

3.2.2 Estudo crítico e geovisualização dos objetos geográicos
A partir da análise crítica de cerca de uma centena de obras do tipo glossários 

de geograia histórica, estudos das Navegações e Descobrimentos, geograia des-
critiva e histórica, anotaram-se criticamente as entidades geográicas da listagem 
ordenada obtida do corpus. Criou-se um documento em formato KML (notação 
 compatível XML para a visualização sobre capas cartográicas e 3D) em que o estu-

do crítico é adicionado aos dados geográicos do objeto anotado. 

4 http://purl.pt
5 https://www.apachefriends.org/pt_br/index.html
6 https://www.r-project.org/
7 http://www.qgis.org/pt_PT/site/
8 http://www.google.com/intl/pt-PT/earth/index.html
9 https://maps.google.pt
10 http://www.geonames.org/
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Figura 2 - Geovisualização editada no GoogleEarth para a pesquisa das entidades  

Curia, Muria e Abedalcuria. Destacados o arquipélago Khûryâ Muriya (A),  

a ilha de Abd al Kuri (B) seguida por duas ilhas menores e Socotra (C).

Uma vez analisadas todas as entidades, aplicamos uma distinção epistemológi-
ca: 40%, por serem conhecidas previamente (devido ao facto de serem resolvidas 
diretamente a partir da base documental) damos o nome de entidades de co-

nhecimento prévio; 60% restantes necessitam de maior elaboração, e designamos 
como entidades conhecidas por descrição11. Para as entidades georreferenciadas 

por conhecimento prévio, fornecemos umas coordenadas geográicas em termos 
de latitude e longitude, com a máxima probabilidade: existe unanimidade na atri-
buição das coordenadas na base documental e não achamos na geovisualização 
contradição com a descrição oferecida por Pinto. O resto das entidades geográicas 
dependem de uma descrição: têm de ser ainda mais processadas para obtermos 
uma referência (mais ou menos provável e mais ou menos deinida).

A igura 2 mostra um exemplo de como a geovisualização do objeto favorece a 
descrição de Pinto para as ilhas de Curia, Muria e Abedalcuria como três unidades 

11 Os termos baseam-se na distinção feita por B. Russell (1905, p. 479) entre acquaintance e knowledge about: “For 
example, we know that the centre of mass of the Solar System at a deinite instant is some deinite point, and 
we can açrm a number of propositions about it; but we have no immediate acquaintance with this point, which 
is only known to us by description. The distinction between acquaintance and knowledge about is the distinction 
between the things we have presentations of, and the things we only reach by means of denoting phrases. It often 
happens that we know that a certain phrase denotes unambiguously, although we have no acquaintance with what 
it denotes; this occurs in the above case of the centre of mass”.
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geográicas independentes, a primeira Abd al-Kûrî em  lat. 12.20, long. 52.22 , com 
mais duas ilhas em direção a Socotra (lat. 12.50, long. 54.00). Porém, na base do-

cumental, a referência apontada são as ilhas de Khûryâ Muriya em lat. 17.50, long. 
56.00. Nestes casos de contradição, ainda quando houver coordenadas disponíveis, 
optamos por deixar a entidade como não conhecida previamente.

3.2.3 Georreferenciamento
Deinimos um modelo semântico de tipo referencial, em que a solução da georre-

ferência vem dada pela ligação entre a expressão (o topónimo) e o objeto geográ-

ico (o referente). Na sua implementação atual usaram-se apenas duas relações, 
hiponímia e meronímia, para formular um conceito num esquema inspirado em 
modelos cognitivos (Jackendoß, 2010), com a diferença muito notável, nesta ver-
são, de o referente ser um objeto no mundo real, com existência independente 
da sua conceção na mente humana. O esquema conceitual resolve uma deinição 
que categoriza a entidade como membro de um tipo geográico e estabelece uma 
relação a respeito de uma outra entidade geográica a que a primeira pertence. O 
resultado inal é uma deinição simples, do tipo: Bardees é barra de Goa, em que 

uma entidade mencionada, Bardees, é classiicada dentro do tipo geográico barra 

(por sua vez integrado numa taxonomia que o inclui como acidente hidrológico) 
pertencente  a (é_Parte_de) Goa, esta última resolvida por conhecimento prévio 
com coordenadas  lat. 15.33,  long. 74.08. 

O corpus serviu de padrão para testar procedimentos automáticos de identii-

cação, de extração de terminologia e relações, pelo momento limitados aos ele-

mentos usados na deinição do conceito. No entanto, na análise durante o estudo 
crítico, anotamos também relações do tipo distância (x,y, medida de distância), 
área_próxima (x,y), que descrevem a entidade de modo relativo. Todos os dados 
espaciais (coordenadas de conhecimento prévio e relações para georreferencia-

mentos relativos) foram integrados numa base de dados relacional.

3.3 Resultados

3.3.1 Corpus anotado de entidades geográicas mencionadas da Peregrinação

A anotação das entidades permite uma leitura mais atenta e ágil das concordâncias  
da entidade mencionada a georreferenciar. A base de dados relacional facilita o con-

traste entre descrição de Pinto e os dados recolhidos na base documental. A igura 3 
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mostra uma captura de ecrã do painel de pesquisas em que as concordâncias de cada 
entidade são apresentadas junto com dados do estudo crítico da base documental.

A anotação do corpus foi auxiliada por procedimentos semiautomáticos, os da-

dos obtidos do estudo crítico e geovisualização serviram de padrão para medir a 
eicácia de métodos de extração de termos do domínio geográico e aprendizagem 
de máquina para a extração de relações de meronímia e hiponímia. Em todos os 
trabalhos se obtiveram resultados signiicativos. Os testes tiveram a utilidade adi-
cional de reverem e melhorarem o corpus. Consequentemente, uma segunda apli-

cação do corpus é servir de padrão dourado para a análise e desenvolvimento de 
aplicações de Processamento da Linguagem Natural, particularmente na adapta-

ção e medida de desempenho de métodos e ferramentas sobre um texto a divergir 
do padrão contemporâneo.

Figura 3 - Captura do painel de pesquisas com resultado de concordâncias obtidas do corpus e 

anotações do estudo crítico para a entidade geográica mencionada Bitonto.

3.3.2 Corpus paralelo da Tartária
Um corpus paralelo alinha segmentos de texto, para o nosso caso, as orações 

dos capítulos relativos à Tartária da Peregrinação, na sua primeira edição em por-
tuguês (Pinto, 1614) e inglês (Pinto, 1653), em princípio com um im contrasti-
vo, orientado face à análise crítica. A sua importância como fonte para sucessos 
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 centrais numa história global (assédio a Pequim, relações diplomáticas na Ásia), 
o facto de recolher expressões e mesmo orações para um língua pouco estudada 
(área linguística do Mongol) e, inalmente, o contraste entre a língua de produ-

ção do autor (português) mais a tradução para uma língua relativamente próxima 
(inglês), fazem do corpus um recurso particularmente relevante para o estudo da 

história da Ásia e da receção da Peregrinação (como são interpretadas graias e 
escolha de termos na tradução das distintas línguas). A tabela 1 mostra um exem-

plo da sua aplicação com este im, ao recolher as concordâncias para as formas 
bada e badas, animal de tiro e gado dos Tártaros (na Ásia Central há ainda hoje 
em dia várias espécies pouco comuns para os europeus usadas como recurso quer 
alimentício, quer como meio de transporte). Achamos Pinto constante no uso da 
mesma expressão, como acostuma fazer noutros casos em que mantém o termo 
original da Ásia em vez de procurar uma tradução. Em absoluto procede, portanto, 
uma identiicação com o rinoceronte, surpreendente e injustiicadamente (no que 
respeita a Pinto), o eleito para a tradução.

Concordâncias da forma bada e alinhamentos no corpus paralelo

1614 1653

que por terra eraõ vindos da cidade de Lançame, 
& de Famstir, & de Mecuy, dõde partiraõ com 
oitenta mil badas em que vinha o mantimento & 
toda a bagage, 

which were come by land from the Cities of 
Luançama, Famstir, and Mecuy, with fourscore 
thousand Rhinocerots, that draw the waggons, 
wherein was all the Bagage of the Army; 

Entre os homs que então acompanhauão o Mita-
quer, estaua hum por nome Bonquinadau, homem 
ja de dias, & dos principais senhores do reyno, & 
que aly era Capitão da gente estrangeyra, & das 
badas da guarda do cãpo,  

Amongst those which accompanied the Mitaquer 
at that time, there was one named Bonquinuda, 
a man in years, and of the principalest Lords of 
the Kingdom, who in this Army commanded over 
the strangers and Rhinocerots, that served for 
the Guard of the Camp; 

& elle se partio por terra com sós trezentos mil 
de cauallo, & vinte mil badas.

he himself went away by Land with three 
hundred thousand Horse, and twenty thousand 
Rhinocerots: 

de que a mayor parte morrera de doença, & 
trezentos mil cauallos, & sessenta mil badas, que 
se comerão em dous meses & meyo que tiuerão 
de esterilidade. 

the most of whom died of sickness, as also an 
hundred thousand Horses, and threescore thou-
sand Rhinocerots, which were eaten in the space 
of two months and an half, wherein they wanted 
victual,

a qual lhes mãdou dar todas as caualgaduras que 
ouuerão mister para sy & para os seus, & oito 
badas para leuarem o seu fato.

who for that purpose caused them to be 
furnished with horses for themselves, & their 
people, as also with eight Rhinocerots for the 
transportation of their baggage.

Apos estes sacerdotes, mais atras hum pequeno 
espaço hião quarenta carros com duas badas em 
cada carro,

After them followed forty other Chariots, each of 
them being drawn by two Rhinocerots, 

Tabela 1 - Concordâncias para o lexema BADA e alinhamentos no corpus paralelo da Tartária
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O corpus paralelo foi ainda mais usado para comparar o desempenho de sistemas 
de Reconhecimento de Entidades Mencionadas (REM) em modalidades estatísticas 
e de regras. Como produto inal obtivemos um corpus menor em inglês com as 
entidades geográicas anotadas, reutilizável para trabalhos de PLN, extração de 
concordâncias e comparação dos topónimos e gentílicos na edição portuguesa e a 
sua tradução inglesa.

3.3.3 SIG de entidades de conhecimento prévio 
Fruto da classiicação das entidades geográicas em conhecimento prévio e des-

crito, e da restrição da primeira categoria apenas a aquelas entidades sobre as que 
achamos consenso na atribuição de coordenadas, obtemos um índice de entida-

des georreferenciadas que extraímos para um mapa vetorial num formato padrão, 
conforme a um SIG histórico (Gregory & Ell, 2007; Bol 2013). Todas as entidades, 
independentemente de se corresponderem com pontos, linhas ou áreas, são repre-

sentadas como pontos. Esta solução também tem sido adotada no SIG histórico da 
China (Bol & Ge, 2005), pela diiculdade de deinir umas áreas para as entidades 
de tipo administrativo. 

Os dados da nossa base podem ser combinados e visualizados sobre capas que 
contribuem à sua compreensão. Na igura 4 mostramos uma representação car-
tográica das entidades da área do Bramaa e Pegù (área central e sul da atual 
Birmânia) sobre uma capa vetorial de rios e oceanos facilitada por Natural Earth12.  

O objetivo principal, porém, é servirem como referência no georreferenciamento 
das entidades do corpus, resolvidas no índice em termos relativos.

12 http://www.naturalearthdata.com/
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Figura 4 - Mapa de entidades geográicas mencionadas no corpus, dadas como de conhecimento 

prévio para a área do Bramaa e Pegù.

3.3.4 Índice de entidades geográicas mencionadas
O mais completo índice de entidades geográicas da Peregrinação de que tenha-

mos conhecimento é o publicado no trabalho coletivo editado por Alves (2010). 
Nesta obra, cada entidade aparece representada pelo seu nome padrão contempo-

râneo, com uma referência a um tipo e uma localização numa área (semelhante à 
deinição usada neste texto). O nosso índice amplia o trabalho anterior porquanto: 
1) organiza todas as entidades, incluindo topónimos e gentílicos, a partir da ex-

pressão do corpus; 2) referência as ocorrências de modo a serem recuperáveis em 
qualquer edição da obra (por capítulos); 3) inclui o nome padrão contemporâneo e 
as coordenadas geográicas para as entidades para as que há consenso no seu geor-
referenciamento; e 4) adiciona relações de distância e proximidade para a geor-
referência relativa. Neste estádio de desenvolvimento, as entidades e relações da 
deinição foram ordenadas numa ontologia. Os objetos são organizados conforme a 
uma taxonomia de tipos geográicos, em que incluímos as unidades convencionais 
da toponímia (cidade, rio, ilha,) e mais as construções, quando tiverem um nome 
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próprio expresso de modo explícito no corpus, por ex. Singrachirau é a expressão 
usada por Pinto para se referir à Grande Muralha13 da China, como tal é incluído 
com tipo muro pertencente à classe construções. A ontologia estrutura as enti-

dades e classes com base em duas relações básicas e as suas inversas: hiponímia 
(pertença a classe) e hiperonímia (a classe contém o tipo e a instância); a segunda 
a meronímia (uma entidade é parte de outra) e holonímia (uma entidade contém 
outra). Os dados obtidos do ordenamento das entidades na ontologia são integra-

dos com os referidos ao corpus e relações espaciais adicionais na base de dados 
relacional. Para a elaboração do índice recolhemos:

 � * Entrada e variantes: todas as variantes associadas a um lexema. Como forma 

representativa do lexema (entrada) escolhemos o topónimo com maior índice 
de frequência.

 � * Ocorrências: Número de ocorrências para cada capítulo em que aparece a 
variante.

 � * Relações da ontologia: o tipo geográico e a entidade maior em que incluímos 
a entidade.

 � * Outras relações: anotações sistematizadas que contribuem para a georrefe-

renciação da entidade em termos relativos a uma outra.

 � * Objeto contemporâneo: quando a entidade seja dada como de conhecimento 
prévio, incluímos dados recuperados de GeoNames para o nome em inglês, en-

tidade administrativa superior, se a houver, continente e coordenadas.

13 Na língua falada atualmente na Mongólia, próxima, mas não necessariamente a mesma que a transcrita por Pinto, 
a Muralha da China é chamada hoje em dia ┕〞│〞〞┌ └├┏├┋, onde tsagaan é branco, e kherem /xerem/ muro. O 
ch em Singrachirau deve ser lido como uma velar fricativa, fonema inexistente no português. Consideramos que 
Pinto transliterou na graia mais próxima no Português, a oclusiva velar surda /k/, neste caso o uso do ch possivel-
mente justiicado pelo modelo do Grego e Latim.  A terminação -au precisa de uma maior atenção e deixamos aqui 
apenas proposta como hipótese. Nos topónimos e antropónimos (cf. Mongol khan e as formas  Abicau, Tuymicão 
e Moncamicau em Pinto), ao não ter um referente acústico sobre o que homologar a terminação, a intervenção 
editorial não é homogénea. Para o seu estudo mais atento convém revisar como são transcritas estas formas na 
versão em inglês (Cf. Tuymicão vs. Tuymicoa e Tuymican que interpretamos como “o khan dos tuymed”), compa-
rar mais casos em que a forma na língua asiática é recuperável (ex. Abicau nilancor, traduzido por Pinto como 
Deus da saúde dos reis) e considerar a padronização editorial sobre o manuscrito original (ex. homologação de 
terminações -ANU, -ANE, -ONE, -ANT) com explicações internas à língua, tais como a solução nasal destas termi-
nações ter distribuição dialetal no português continental, a sua representação e pronúncia comum atual fruto da 
normativização. Como hipóteses externas, a fonética da perceção, fonemas distintos nas línguas asiáticas serem 
percebidos por assimilação a um outro, por analogia acústica, dentro do esquema fonológico do recetor.  Agrade-
cemos ao professor José António Souto Cabo a conversa sobre estas hipóteses da perspetiva histórica do Português 
e temos de adicionar como mais uma hipótese, proposta pelo professor, um possível erro de interpretação do 
editor da graia n por u.
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Exemplo de entidades mencionadas no índice

Queitor. Queitor 156(1), 157(1), 158(1). Rio. Parte de: Índico Oriental. Outras relações: #área#@
Auaa@; #área#@Prom@; #área#@Guampanoo@.

Irrawaddy River, Myanmar [Burma] (AS). Lat. 15.83333, long. 95.1.
Meleitay. Meleitais 195(1). Meleitay 150(1), 155(1), 156(5), 157(1), 194(1). Meleytay 128(1), 156(1), 
157(2). Cidade (fortaleza, rio). Parte de: Chaleu. Outras relações: #18 léguas#@Prom@; #área#@
Pumileu@.

Tabela 2 - Exemplo de duas entidades mencionadas no índice.

Na tabela 2 mostramos um exemplo de entradas recolhidas no índice. A aplicação 
do mapa da igura 4 mostra a área para a sua georreferência relativa. A primeira 
entidade, Queitor, é o rio que lui por Auaa e Prom, o qual permite a sua locali-

zação sem ambiguidade: na atribuição de coordenadas, o rio é situado como um 
ponto na sua boca (todas as entidades, ainda que sendo linhas ou polígonos, têm 
valor inicial de ponto no SIG). O segundo exemplo, Meleitay, aparece no índice 
com uma relação que o situa a 18 léguas de Prom: a distância provê uma georre-

ferência aproximada (o dado da direção, neste caso rio acima, não recolhido no 
índice, é recuperável nas concordâncias do corpus), não obstante, neste estado 
do nosso trabalho, não resolvemos em termos de coordenadas, a não ser quando 
houver mais elementos (na toponímia, geograia física e documentais) a afastar a 
ambiguidade, com alta probabilidade acerca de um único objeto geográico.

4. Para além da geograia e o PLN

O resultados anteriores mostram como a combinação de técnicas provenientes 
do PLN com a análise em SIG podem contribuir para uma atualização e melhor 
compreensão da geograia da Peregrinação. Supõe apenas um ponto de partida. 
Na elaboração do índice e georreferenciamento adotou-se um critério conserva-

dor, oferecendo coordenadas apenas para aquelas entidades cujo conhecimento 
aparece como óbvio e não oferece contradição nos estudos prévios. Não obstante, 
o estudo crítico permite desenvolver as georreferências inicialmente relativas, ao 
ponto de obter coordenadas geográicas em termos de alta probabilidade e reduzir 
o conjunto de entidades denotadas como potenciais referentes, dentro da área de 
inluência de uma outra entidade cujas coordenadas são bem conhecidas. Embora, 
para chegarmos a este nível de resolução para o conjunto, convinha a interdisci-
plinaridade ser ampliada. 
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Particularmente relevantes aparecem os conhecimentos náuticos na compreen-

são das rotas e direção mais provável na navegação, velocidade das distintas 
 embarcações, marés e navegabilidade em áreas luviais, recursos todos usados nas 
descrições de localidades na Peregrinação. Também a topograia, quando tivermos 
duas entidades relacionadas e quisermos resolver pontos intermédios ou um desti-

no, dada uma direção e ponto de partida. A astronomia mesmo. Sirva de exemplo o 
caso prático da inspeção dum ponto obtido a partir de uma georreferência relativa 
dada em léguas (caso de Meleitay na tabela 2 acima). Para obtermos uma distância 
de referência precisamos primeiro calcular o valor da légua. Resolvemos a partir 
da descrição feita por Pinto  em que determina a posição em graus e minutos pela 
altura do Sol14: considerando a légua ser 17.5 intervalos do grau (Albuquerque, 
1987, p. 49), a longitude aproximada da circunferência da Terra 40,000,000 m, 
360° a circunferência, temos 40,000,000 m / 360° = 111,111.1, a dividir pelo va-

lor da légua 111,111.1 / 17.5 = 6,349 m tem uma légua. A resolução do problema 
passa agora pela toponímia. Quando tivermos uma distância concreta numa área 
muito reduzida, necessitamos de um topónimo para recuperar a georreferência 
(reverse geocoding), nem sempre transcrito a caracteres ocidentais nem transpa-

rente (diiculdades gráicas e fonéticas), nem disponível na cartograia e recursos 
de geovisualização mesmo (particularmente na microtoponímia e construções). O 
conhecimento da toponímia e línguas locais são a chave neste caso. A combinató-

ria de fontes documentais, preferentemente com uma orientação para a história 
global, é também um modo de estabelecermos ligações quando acharmos novas 
evidências sobre os espaços e personagens para a solução deinitiva de gentílicos e 
topónimos, até à data apenas conhecidos pela descrição dada por Pinto. 

Finalmente, a cartograia histórica icou como a grande área sem tratar no nosso 
trabalho. Nas aproximações limitadas e generalistas que tivemos, contribuímos 
para ilustrar as áreas e pontos de referência como evidência para explicar o por-
quê do desconhecimento dos topónimos mais difíceis da Peregrinação. Com pre-

senças e ausências. Assim os topónimos representados nas zonas costeiras tendem 
a conirmar os dados de Pinto. Nas ausências, a visualização de apenas os topóni-

14 Na Peregrinação, Cap. 224: “& atrauessando daquy com ventos de moução tendente, continuamos nosso caminho 
por espaço de sete dias, no im dos quais o tempo com a conjunçaõ da lいa noua nos saltou ao Sul, & ameaçandonos 
com chuueyros & mostras de inuerno, veyo em tamanho crecimento, que nos foy forçado arribar em im de roda 
com a proa ao rumo de Nornordeste por mar incognito, & nunca nauegado de naçaõ nenhいa, sem sabermos por 
onde hiamos, entregues de todo ao arbitrio da fortuna & do tpo, com hいa taõ braua & taõ excessiua tormenta, 
qual os homs nunca imaginaraõ, que nos durou cinco dias: & como em todos elles nunca vimos o Sol para o piloto 
saber porque altura caminhaua, só pela sua fraca estimatiua, sem conta de graos nem de minutos, pouco mais 
ou menos foy demandar a paragem das ilhas dos Papuaas, Selebres, & Mindanous que distauaõ daly seiscentas 
legoas” (Pinto, 1614, fól. 284 reto).
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mos de conhecimento prévio com uma ferramenta SIG mostra os pontos de ilhas 
e portos na Insulíndia como mais uma evidência a favor das teses que explicam 
uma ausência intencional da Austrália na cartograia da época (Cortesão 1981, pp. 
1282-1307)15. O desconhecimento das zonas interiores da Ásia e aumento na reso-

lução das zonas mais orientais (Marques, 1996), conforme avançamos no período 
vital do autor de Montemor-o-Velho, explicam, em parte, a grande consideração 
que teve Pinto como fonte de conhecimento geográico de volta a Portugal.

Considerações inais

A combinatória de disciplinas facilita o estudo geográico da Peregrinação. No 
processo de elaboração do corpus aplicamos uma série de métodos, resultado da 

convergência de campos  na compreensão e engenharia da linguagem natural, em 
que incluímos a linguística, a lógica e trabalhos de Processamento da Linguagem 
Natural, ramo este atendido na utilização de dados e Inteligência Artiicial. O geor-
referenciamento implica, principalmente, a Geograia. 

A análise espacial da Geograia, em ambiente SIG, combinada com técnicas de 
corpus sobre  documentos, particularmente relevantes para nós, os históricos e 
literários, está a facilitar uma nova aproximação aos textos  para a caraterização 
geográica de tópicos e georreferenciamento dos sucessos e entidades. O ponto de 
partida foram, porém, os estudos de geograia histórica, atlas e glossários toponí-
micos. 

Com a combinação da análise crítica da base documental e a geovisualização dos 
objetos conseguimos georreferenciar 40% das entidades em função de umas coor-
denadas a que lhe damos a maior probabilidade. Deixamos 60% restantes descritos 
em termos de uma georreferência relativa a partir de um tipo geográico e uma 
outra entidade com que se relaciona. 

Anotamos ainda mais outras relações espaciais, sistematizadas para prover dis-
tâncias e pontos de proximidade. É possível aumentar o nível de resolução (redu-

ção da área de pesquisa e número de candidatos) mediante a análise crítica da 
representação cartográica destas relações, do corpus e da base documental. 

Entidades geográicas para as quais sim temos conhecimento prévio foram deixa-

das apenas como descritas (sem atribuição de coordenadas) quando houver algum 
tipo de contradição nos resultados da análise documental. Uma solução para a 

15 Cf. (Albuquerque, 1990, pp. 87-103) para uma revisão crítica da hipótese com os dados apresentados na altura.
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atribuição de uma georreferência exata para estas entidades passa pelo uso duma 
escala de probabilidades. Em todos os casos, achamos que é possível aumentar o 
nível de probabilidade por acumulação de evidências. Neste labor, os recursos por 
nós usados deveram ser ampliados a mais disciplinas. A solução última de mais um 
topónimo resolvido da Peregrinação é um fruto de um trabalho interdisciplinar.
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Resumo: Enquanto arcebispo de Goa, D. Inácio de Santa Teresa foi acusado de jansenista e jacobeu 
pelos Jesuítas. E, com base na airmação de que “as boas obras em pecado são abominação para Deus”, 
proferida num sermão da semana santa, foi denunciado ao Tribunal do Santo Ofício. Considerou-se 
inocente da acusação que lhe foi feita e acabou por ver a sua inocência reconhecida pelo Papa.  O que 
foi ainal o Jansenismo? Na sequência da Reforma de Lutero, assistiu-se ao surgimento de movimentos 
que, de uma ou de outra forma, advogavam o retorno da Igreja à sua pureza original. Um deles foi 
justamente o Jansenismo que em Portugal se confundiu com a Jacobeia. Procurou-se no texto, assina-
lar as origens deste movimento religioso de modo a contextualizar-se a sua presença em Portugal. D. 
Inácio de Santa Teresa foi um dos pilares desse movimento, que integrou um grupo de iguras gradas 
da Igreja e que acabou por enredar-se num conlito de consequências demolidoras. Esse conlito teve 
duas vertentes distintas: A primeira parte, que vai até 1748, tem como motivo  essencial, uma disputa 
teológica, que se desvanece com uma intervenção papal; a segunda assume características políticas 
em que se destacam as iguras do Marquês de Pombal e de D. Miguel da Anunciação, bispo de Coimbra, 
e que teve consequências trágicas.
Palavras Chave: Inácio de Santa Teresa , Jacobeia, Jacobeia, Miguel da Anunciação, Marquês de Pombal.

Abstract: As archbishop of Goa, Dom Inácio de Santa Teresa was accused by Jesuits to be a  jansenist 
and a jacobeian. Based upon the statement that “good works in sin are an abomination before God,” 
attributed to him in a sermon of the holy week, he was denounced to the Tribunal of the Holy Oçce. He 
considered himself innocent of the accusation and had his innocence recognized by the Pope. What was 
Jansenism? Following the Lutheran  Reformation, there were movements that, in one way or another, 
advocated the return of the Church to its original purity. One of them was Jansenism, which in Portugal 
was confused with Jacobeia. It is sought in this article, to trace the origins of this religious movement 
in order to contextualize its presence in Portugal. D. Inácio de Santa Teresa was one of the pillars of this 
movement, a prominent igure in the Portuguese Church. He became entangled in a conlict that shook 
the structures of this institution. This conlict had two distinct strands: The irst goes until 1748, as a 
theological dispute, which faded with a papal intervention; The second took on political colours with 
tragic consequeces, and saw the involvement of the Marquis of Pombal and D. Miguel da Anunciação, 
Bishop of Coimbra. 
Key-words: Inácio de Santa Teresa, Jacobeia, Jansenism, Miguel da Anunciação, Marquês de Pombal

1 Licenciado em História pela Universidade Lusófona, em 2009. Prosseguiu os estudos na Faculdade de Letras da Uni-
versidade de Lisboa, onde concluiu, em 2012, o mestrado em História dos Descobrimentos e da Expansão, e, em 2015, 
o doutoramento na mesma área. Investigador associado do CPES-Centro de Pesquisa e Estudos Sociais da Universidade 
Lusófona e investigador integrado do Centro de História da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
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1. Introdução

D. Inácio de Santa Teresa, Cónego Regrante de S. Agostinho,  ascendeu aos Estu-

dos Maiores no Colégio de Coimbra, em cuja Universidade obteve o grau de doutor 
em Teologia, prosseguindo ali a sua carreira como professor de Filosoia, Teologia 
e Moral. 

Em 22 de novembro de 1720, D. João V optou por D. Inácio de Santa Teresa, 
então com 38 anos de idade, para exercer o cargo de arcebispo de Goa, tendo 
assumido funções a 25 de setembro do ano seguinte.

Em Goa foi acusado de práticas jansenistas,  o que lhe valeu a instauração de 
um processo pelo Tribunal do Santo Ofício, apesar do alto cargo que exercia. De-

fendeu-se intransigentemente da acusação, acabando por ver reconhecida a sua 
inocência por Bento XIV. 

Mais tarde, quando já bispo do Algarve, foi um dos pilares do grupo que integrou 
iguras gradas da Igreja e que acabou por enredar-se num conlito, que veio a ser 
conhecido pela Questão do Sigilismo,  que abalou as estruturas dessa Instituição. 
Esse conlito teve duas vertentes distintas: A primeira, que vai até 1748, pode 
considerar-se, claramente, uma disputa de caráter teológico, que se desvaneceu  
com uma intervenção papal; a segunda assume características políticas em que se 
destacam as iguras do Marquês de Pombal e de D. Miguel da Anunciação, bispo de 
Coimbra, e que teve consequências trágicas.

Da historiograia existente sobre o tema versado destaca-se um conjunto de tex-

tos avulsos, alguns deles de apreciável valor, sobretudo para o estudo da segunda 
fase do conlito que envolveu o Marquês de Pombal, D. Miguel da Anunciação e os 
restantes Jacobeus, estudos que melhor se identiicam na Bibliograia.

Luís Cabral de Moncada, no fascículo, que tem o título de Uma página de História 
Religiosa Portuguesa no Século XVIII: “Jacobeus” e “sigilistas”, ocupa-se  com a 

chamada questão do sigilismo, com a mestria que lhe era peculiar.
 Fortunato de Almeida, na História da Igreja em Portugal (1ª ed., 1910-1921), 

alora, com alguma particularidade, a questão dos jacobeus e do sigilismo. 
São ainda de assinalar os estudos dos seguintes autores:
Perrone,  Nicolas Hernán, “Si no eres jesuita serás jansenista; y si no eres jan-

senista serás jesuita. El problema del jansenismo en causas de la revolución de 

Francia de Lorenzo Hervás Y Panduros S.J. (1735-1809)”.
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Manuel Augusto Rodrigues, D. Miguel da Anunciação e o Cabido da Sé de Coimbra.

Emile Appolis, Mystiques portugais du XVIIIe siècle : jacobéens et sigillistes. 
No que diz respeito a  obras de maior fôlego,  devem anotar-se  a  de Fr. António 

Pereira da Silva intitulada A questão do sigilismo em Portugal no século XVIII: his-
tória, religião e política nos reinados de Dom João V e de Dom José, porventura o 

estudo mais completo;  O trabalho de Everton Sales Souza, Jansénisme et Reforme 
de l’Église dans l’empire portugais que, para além da contenda do sigilismo, exa-

mina o processo em que o Arcebispo foi acusado de jansenista pelo Santo Ofício, o 
mesmo sucedendo com Ronaldo Vainfas e outros, na obra A Inquisição em xeque: 
temas, controvérsias, estudos de caso. 

2. Jansenismo: De Baio a Quesnel

Após a Reforma Protestante, no começo do séc. XVI, assistiu-se ao nascimento 
de um conjunto de movimentos que propunham as mais díspares soluções para o 
retorno da Igreja à sua pureza original na tentativa de minimizar os efeitos perver-
sos das teses luteranas.

Martinho Lutero (1483-1546), frade dos eremitas de Santo Agostinho, encontrou 
na Epístola de S. Paulo aos Romanos, onde o apóstolo declarou que “O justo viverá 
pela fé”. I, 17), justiicação para as dúvidas que o afrontavam a respeito da salva-

ção. Dessa airmação extraiu o entendimento de que o homem poderia salvar-se, 
não por aquilo que izesse, não pelas obras boas ou más que praticasse, mas pela 
sua fé, pela coniança na morte de Cristo narrada pelo Evangelho 2.

Lutero, na linha de Santo Agostinho, embora não tenha levado a questão do pe-

cado original ao extremismo assumido por este, parte de uma avaliação pessimista 
da natureza humana, manchada pelo pecado original, para negar ao homem, nas-
cido pecador, a possibilidade da salvação através das obras que praticasse, abrin-

do, como única porta para a salvação, o sacrifício de Cristo. O homem tornava-se 
consciente desse sacrifício através da fé. Deus concedia gratuitamente ao homem 
a graça da fé e da salvação.

Entendendo assim, com a doutrina da justiicação pela fé irmada no Evangelho, 
Lutero não limitava a sua ação a uma simples discussão contra os abusos da Igreja 
de Roma e do papado. A sua atuação questionava, mais do que tudo, a própria 
essência da doutrina dessa Igreja, propondo novas doutrinas e formas diferentes 

2 R. D. Pizzinga, Pensamentos de Lutero, Um revolucionário religioso, disponível em http://ordoilluminatorum.
net/, consultado em 17 de Março de 2016.

http://ordoilluminatorum.net/
http://ordoilluminatorum.net/
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de compreender a experiência religiosa adotada até então. No fundo, tratava-se 
de uma proposta de criação de uma igreja invisível simplesmente constituída pela 
comunidade de iéis, em suma, uma igreja nova.

Na verdade, esta doutrina de Lutero, a doutrina da justiicação, colocava em 
causa todo o mecanismo de salvação da Igreja católica, negando todas as suas 
práticas como os votos dos monges e frades, as penitências, a Virgem e os santos, 
a prática das indulgências e a própria existência do purgatório, como meios de 
alcançar a salvação. 

A polémica conduziu a uma total rutura da unidade cristã, mantida durante sé-

culos. Estava, assim, implementada a reforma protestante que gerou, por toda a 
Europa, um sem número de movimentos redentores, no seio da própria Igreja Ca-

tólica. Um deles, o Jansenismo, nascido em França, por iniciativa de Miguel Baio,3 

desencadeou uma agitação por ela poucas vezes experimentada. 
Baio, nascido em Mélin, Hainaut, na Bélgica, em 1513,  fez os seus estudos na 

Universidade de Lovaina, evidenciando, desde cedo, uma preferência pelas ciên-

cias ilosóicas e teológicas. 
Em 1550, doutorou-se em Teologia, tendo-lhe sido entregue a cadeira de  Sagra-

da Escritura. A posição superior a que se alcandorara criou-lhe o ambiente propício 
para a difusão das doutrinas controversas que partilhava com João Hessels, docen-

te da mesma Universidade. 
Michel Baio considerava que o homem icara de tal modo corrompido pelo pe-

cado original, que somente a graça eicaz e irresistível poderia levá-lo à prática 
do bem. Tal como Lutero, Baio colheu inspiração na doutrina de Santo Agostinho, 
numa tentativa do retorno da Igreja à pureza inicial. Todavia, ao contrário de Lu-

tero que saiu em completa rutura, optou pela  mudança no seio da própria  Igreja.  
A primeira reação às suas teses partiu dos Franciscanos e levou a Sorbonne a cen-

surar as dezoito proposições que continham as inovações doutrinárias de ambos os 
teólogos. Baio reagiu mas Pio V impôs silêncio a ambas as partes sem, no entanto, 
se pronunciar sobre o seu conteúdo.

Em 1566, ano em que ocorreu a morte de Hessels, Baio reuniu todos os tratados 
de ambos na obra a que deu o título de Opuscula Omnia. No ano seguinte, com 
a data de 1 de maio, Pio V, através da Bula Ex Omnibus aÑictionibus, condenou 

todas as suas proposições sem, no entanto, especiicar nenhuma delas. Baio, após 
um período de incerteza, acabou por aceitar a bula papal, atitude que lhe valeu o 

3 J.F. Sollier, Michel Baius, in Enciclopedia Católica online, traducido por Pedro Royo, Disponível em http://ec.aci-
prensa.com/wiki/MichelBaius.
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lugar  de chanceler de Lovaina, deão da igreja colegiada de S. Pedro e conservador 
dos privilégios da Universidade. Baio atravessava, então, uma fase de grande ful-
gor que lhe incutiu a necessária coniança para retomar a divulgação das suas te-

ses, ao ponto de se convencer que o novo papa, Gregório XIII, anularia as decisões 
condenatórias de Pio V. As suas expectativas goraram-se quando o Sumo Pontíice, 
pela bula Provisionis nostrae, se limitou a conirmar os actos do seu antecessor e 
a incumbir o  teólogo jesuíta, de origem espanhola,  Francisco de Toledo, de fazer 
entrega do documento a Baio e de receber dele a sua abjuração4 . O visado sub-

meteu-se à vontade de Gregório XIII e assinou um documento, intitulado Confessio 
Michaelis Baio, no qual declarava que “estou convencido de que a condenação 
de todas essas proposições é justa e legal” e, ainda, que “renuncio a todas elas e 
decido nunca mais ensinar ou defender nenhuma delas”. Veio a falecer em Lovaina 
a 16 de setembro de 1589.

Alguns anos mais tarde, Cornélio Jansénio5 vai aderir às teses doutrinais de Baio 
e interromper o período de paz vivido pela Igreja a partir do momento em que 
ocorreu a sua morte.

Jansénio nasceu em 1585 no seio de uma família católica, na cidade de Accoi, 

Leerdam, na Holanda. Após concluir os estudos superiores, ingressou no colégio 
Papa Adriano VI, presidido por Jacques Janson, fervoroso seguidor das teses de 
Baio. A sua inluência contribuiu, de forma decisiva, para o rumo trilhado por  
Jansénio. 

Em Lovaina conhecera Jean du Verger, um jovem, oriundo de famílias abastadas 
e poderosas, que, então, se encontrava no inal do curso de Teologia, sob a direção 
dos Jesuítas, e que comungava, também, das mesmas ideias. Essa convergência de 
pensamento facilitou o estabelecimento de  uma relação de amizade e de compro-

misso entre ambos.

Em 1606, Jean du Verger convenceu Jansénio a acompanhá-lo até Baiona, sua ci-
dade natal, onde lhe conseguiu o cargo de diretor do colégio episcopal. Aí viveram 
cerca de onze anos, durante os quais aprofundaram o estudo dos Padres da Igreja, 
particularmente, de Santo Agostinho.

Em 1617, já regressado a Paris, Verger recebeu das mãos do Bispo de Poitiers 
a dignidade de Abade de San Cyran e Jansénio retornou a Lovaina para assumir a 
direção do recém-inaugurado colégio de Santa Pulquéria.

4 Jacob Schemutz, Baius (de Bay), Michel, disponível em
http://www.scholasticon.fr/Database/Scholastiques_fr.php?ID=194, consultado em  31/10/2015.
5 CATOLICISMO, A Pax Clementina - Episódio trágico da guerra entre a ortodoxia e o jansenismo no século XVII, 

Campos, RJ, fevereiro de 1953, nº 26, pp. 5-6.

http://www.scholasticon.fr/Database/Scholastiques_fr.php?ID=194
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Em 1619, depois de concluir o doutoramento em Teologia, foi-lhe coniada a ca-

deira de Exegese. Rapidamente conquistou a atenção dos seus alunos, o que tornou 
fácil a adesão destes à mensagem que pretendia transmitir-lhes.  

Desenvolvia-se, então, naquela Universidade, já dominada pela fação jansenis-
ta, um conlito com o colégio dos Jesuítas. Jansénio recorreu a Filipe IV e conse-

guiu que este monarca retirasse aos Jesuítas o ensino de Humanidades e Filosoia.
Em 1636, graças ao excelente relacionamento com o mesmo monarca, Jansénio 

foi nomeado bispo de Ypres, dignidade que desempenhou com todo o zelo e fervor 
até 1638, ano em que ocorreu o seu falecimento.  

Dois anos depois, em 1640, os seus correligionários promoveram a publicação 
dos seus escritos, reunidos num só volume, intitulado Cornelli Jansenii, Episcopi 
Uprensis, Augustinus, seu doctrina de humanae naturae sanitate, medicina, ad-
versus Plagius et Massiliense mas difundido apenas com designação de Augustinus. 

A segunda página da obra insere uma declaração que constitui a expressão da 
sua última vontade e que não é mais que o reairmar da sua idelidade e sujeição 
à autoridade da Igreja: “Se, todavia, a Santa Sé deseja alguma mudança, eu sou 
um ilho obediente e me submeto àquela Igreja na qual vivi até à hora da minha 
morte. Este é o meu último desejo”.

Em Augustinus, em boa verdade, Jansénio, procurando escudar-se na doutrina de 

Santo Agostinho, deu guarida aos erros de Baio. E fê-lo porque estava convicto de 
que o recurso a tão insigne mestre reforçaria a força da sua argumentação contra 
as doutrinas expendidas pelos Jesuítas, em particular, por Luís de Molina.

Para Jansénio, como para Baio, a visão de Deus era, necessariamente, o im da 
natureza humana. Dessa forma, o homem praticava o bem, inluenciado pela graça 
e o mal, dominado pela cobiça. E, embora o izesse voluntariamente, ele não tinha 
a capacidade para resistir nem a uma nem a outra. O homem, uma vez que foi 
contaminado por Adão, através do pecado original, era portador de uma natureza 
corrupta e depravada e apenas conseguia libertar-se da concupiscência se a força  
da graça lhe fosse superior.

Augustinus mereceu um acolhimento entusiasta e rapidamente se difundiu por 
países como a França, a Bélgica e a Holanda não obstante o anátema recebido 
de Roma que, sob a pressão dos Jesuítas de Lovaina, interditou, em 1641, a sua 
leitura, resolução conirmada por Urbano VIII quando, no ano seguinte, renovou a 
condenação e a sua proibição, através da bula In Eminenti. Todavia, o Sumo Pon-
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tíice, numa tentativa de instalar a paz, interditou, igualmente, a publicação de 
quaisquer escritos contra  o Augustinus.6

Todas estas disposições impostas pela Igreja não arrefeceram o entusiamo des-
pertado pela obra de Jansénio. Jean du Verger, Abade de San Cyran, intensiicou a 
propagação das teorias desenvolvidas pelo seu amigo, sempre com o pretexto da 
necessidade de um retorno à pureza da Igreja primitiva. 

Conseguiu arrastar para a sua causa a numerosa familia de Arnauld, designada-

mente António Arnauld e sua irmã, a Madre Angélica Arnauld, abadessa de Port-Ro-

yal, e uma boa parte das  religiosas dessa celebrada abadia,  situada no vale de 
Chevreuse, ao sul de Versailles. Após a morte do Abade de San Cyran, ocorrida em 
1643, António Arnauld tomou sobre si a direcção do movimento jansenista, encon-

trando, então,  um valioso aliado nas freiras cistercienses da abadia de Port-Royal, 
graças à interferência de sua irmã Angélica.

Em 1643, Arnauld fez publicar o livro que intitulou Sobre a comunhão frequente, 
um libelo contra a prática exagerada desse sacramento, posição adversa à preco-

nizada pelos Jesuítas, os seus adversários mais ativos, que defendiam o oposto. O 
Parlamento de Paris, inluenciado pelo escrito de Arnauld, aderiu ao movimento 
jansenista, atitude que agitou fortemente os opositores. A Santa Sé interveio de 
novo  e Inocêncio X, através da Bula Cum ocasione, rejeitou, por heréticas, as pro-

posições formuladas em Augustinus. Os jansenistas contestaram a sentença papal 
que, segundo o seu critério, confundia a doutrina apresentada em Agustinus com 

a preconizada por Calvino. 
O diferendo prolongou-se e, em 1656, a Universidade de Sorbonne expulsou An-

tónio Arnauld e mais sessenta outros professores que perilhavam ideias idênticas. 
A tomada de tão radical posição por parte da Universidade levou Blaise Pascal,  
que, também ele, tinha uma irmã monja  em Port-Royal, a juntar-se ao grupo e a 
colocar-se ao lado de Arnauld.

O seu livro, com o título de Cartas Provinciais, saído logo a seguir à sua adesão, 
e que representava um libelo contra a imoralidade da sociedade parisiense e con-

tra a Companhia de Jesus, pelo laxismo dos seus membros, reforçou a posição do 
movimento jansenista.

Em 1660, Luís XIV tomou o partido dos Jesuítas e a posição dos jansenistas expe-

rimentou um assinalável enfraquecimento, facto agravado pela morte de Pascal, 
ocorrida em 1662.

6 Jansenio Y Jansenismo, disponível em http://www.mercaba.org/Rialp/J/jansenio_y_jansenismo.htm, consultado 
em 31.10.2015.

http://www.mercaba.org/Rialp/J/jansenio_y_jansenismo.htm
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Em 1665, os bispos Henri Arnauld, de Angers, Buzenval, de Beauvais, Caulet de 
Parniers e Nicolas Pavillon, de Alet, publicaram uma pastoral em defesa da posição 
jansenista. A Santa Sé interveio, de novo,  e o Papa Alexandre VII, respondeu com 
a bula Ad sanctam Beati Petri sedem,  condenando os quatro prelados e impondo-

-lhes, ao mesmo tempo, a assinatura de um formulário no qual, cada um, deveria 
repudiar as cinco proposições, declaradas heréticas por Inocêncio X. 

Decorridos dois anos, em janeiro de 1667,  Roma criou uma comissão de nove 
bispos  para proceder ao julgamento dos  rebeldes. Entretanto, nesse mesmo ano, 
morreu Alexandre VII a quem sucedeu Clemente IX, que conirmou o poder dos 
juízes designados. Porém, o Sumo Pontíice, ante o receio do agravamento da 
relação com a Igreja francesa, recuou e contentou-se com a assinatura do formu-

lário decidida pelos quatro Bispos. A atuação papal, que icou conhecida pela Pax 
Clementina, acalmou os ânimos  e satisfez a ambição dos  jansenistas que lutavam 
arduamente para se manter dentro da Igreja. 

Todavia, a submissão não impediu que a doutrina jansenista continuasse a di-
fundir-se e a iniltrar-se, muito particularmente, no interior de diversas Ordens 
Religiosas. 

No início do século XVIII, depois de um período de aparente tranquilidade, a 
polémica reacendeu-se quando foi colocada a questão de saber-se se podia ser 
absolvido um clérigo que observasse apenas um respeitoso silêncio (um silêncio ob-

sequioso). Quarenta doutores da Sorbonne  responderam airmativamente. Roma 
saiu de novo à liça e, pela bula Viniam Domini Sabaoth, de 15 de julho de 1705, 
Clemente XI condenou a interpretação, no que foi acompanhado pelo arcebispo 
de Paris, Cardeal de Noailles, numerosos bispos, e pelas faculdades de Teologia de 
Lovaina, Dovai e Paris.

Os jansenistas não acataram, mais uma vez, a decisão papal e, em última ins-
tância, a Corte Francesa,  com a concordância da Santa Sé, ordenou o fecho e a 
destruição dos edifícios da abadia e da própria igreja de Port-Royal. O símbolo do 
Jansenismo fora destruído e tudo parecia indiciar que, inalmente, a paz se insta-

laria deinitivamente. Mas, não foi isso que se veriicou. Paschier Quesnel (1634-
1719), um ex-oratoriano, expulso pela sua simpatia pelas teses jansenistas e que 
se encontrava refugiado em Bruxelas, fez publicar o seu livro Relexões Morais, 
que mereceu uma forte reação por parte dos Jesuítas. Clemente XI, mais uma vez 
instigado por estes, proibiu, em 1708, a leitura do livro sob pena de excomunhão, 
com o argumento de que o mesmo reincidia nos erros já condenados anteriormente. 
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Com as medidas radicais adotadas por Roma e a morte de Quesnel, em 1719, o 
Jansenismo foi perdendo todo o seu vigor e acabou por desvanecer-se em França. 
Não pode deixar de ter-se em conta  que a Igreja se encontrava envolvida noutras 
controvérsias preocupantes que absorviam toda a sua atenção. O procedimento da 
Igreja Francesa, que vinha colocando em causa o poder papal, com Luís XIV à ca-

beça, as doutrinas quietistas difundidas pelo movimento místico criado por Miguel 
de Molinos, as discussões em torno dos ritos chineses e malabares, contribuíram 
igualmente para o desvanecimento do conlito Jansenista. 

3. Jacobeia, a expressão do Jansenismo em Portugal 

  Em Portugal, a Jacobeia, movimento religioso nascido da iniciativa de Francisco 
da Anunciação, no início do séc. XVIII, apresenta-se como o lídimo representante 
das doutrinas jansenistas. Começou por desenvolver-se nas comunidades dos ere-

mitas de Santo Agostinho, em Coimbra, depressa se propagando a outras Ordens 
Religiosas, particularmente os Beneditinos, Carmelitas, Dominicanos e Cistercien-

ses, e também granjeando aderentes nas mais altas esferas da hierarquia católica. 
À imagem dos seus inspiradores, os Jacobeus tinham como im essencial o com-

bate ao laxismo que grassava na sociedade portuguesa, que atingira, no início do 
séc. XVIII, o mais baixo patamar da degradação, e o retorno do cristianismo à sua 
primitiva pureza. De nada valeu a tenaz repressão imposta pela Inquisição, como 
apropriadamente salienta Mário Rodrigues. 

Chega-se a pasmar de que, apesar de tantas procissões, novenas, homí-
lias, sermões, conissões; em despeito de tantos esbirros da Inquisição a 
farejar delitos por toda a parte e de tantos espiões do Santo Ofício intro-

duzidos no seio das famílias, nos serviços públicos, nos serões pacatos; não 
obstante os exemplos dos autos  de fé, dos pavorosos tormentos inligidos 
aos acusados das mais leves faltas, campeasse uma vaga de imoralidade 
tão infrene em todas as classes sociais, desde a realeza aos mais humildes 
servos 7. 

Os Jacobeus adotaram a teoria jansenista de que o homem, por si só, não ti-
nha capacidade de salvação, necessitando, para tanto, da colaboração de Deus.  

7 Rodrigues, Mário, O marquês de Pombal-O homem e a sua época, Lisboa, 1955, p. 13, apud Fr. António Pereira da 
Silva, A questão do Sigilismo em Portugal no Século 18, Braga [s.n.], 1964, p. 34. 
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Na  esteira dos grandes místicos espanhóis, como Santa Teresa d’Avila e S. João da 
Cruz, preconizavam a prática da oração mental, como uma das mais valiosas vias 

para alcançar a perfeição8.

 De entre as iguras gradas integrantes do grupo jacobeu salientaram-se nomes 
como D. Fr. Miguel de Távora, futuro Arcebispo de Évora, Fr. Eugénio Trigueiros 
e Fr. José de Santa Maria, bem como Fr. Inácio de Santa Teresa, todos eremitas 

de Santo Agostinho. Os franciscanos aderiram ao movimento por iniciativa de Fr. 
António das Chagas, que organizou no Colégio do Varatojo a sua Jacobeia. Um 
dos nomes mais sonantes saídos da instituição foi o de Fr. Gaspar da Encarnação, 
doutor em Cânones pela Universidade de Coimbra, da qual seria depois reitor. Em 
1723, o breve Ex iniuncto nobis, de Inocêncio XIII, nomeou-o visitador e reforma-

dor dos cónegos regrantes de Santa Cruz de Coimbra onde, por sua inluência, as 
teses jacobeias foram efusivamente acolhidas. Anos mais tarde, em 1741,  D. João 
V integrou-o  no seu Governo, facto que contribuiu para um inesperado reforço do 
grupo jacobeu9.

Vivia-se então a época de uma paixão obsessiva por freiras, cultivada pelos cha-

mados freiráticos, saídos da burguesia, do clero e da própria Corte. Fr. Gaspar da 
Encarnação, valendo-se do alto posto que ocupava, iniciou uma perseguição atroz 
contra essa espécie de gente, prendendo muitos e desterrando outros.  Tudo isto, 
sob o beneplácito do rei, ele próprio pertencente ao grupo,  porque mantinha 
ligação com uma freira de Odivelas que visitava assiduamente sem qualquer dissi-
mulação10.

As normas de conduta postas em prática e divulgadas pelos jacobeus colidiam 
com a consciência de um vasto setor da sociedade, encabeçada por uma ampla ca-

mada do clero, que se servia de todos os processos para manifestar-lhes uma feroz 
animosidade, incidindo, particularmente, sobre os líderes do movimento reforma-

dor e que provinha, não raras vezes, de religiosos da mesma congregação. Todavia, 
não se revelaram muito rendíveis os frutos das campanhas empreendidas contra 
as práticas jacobeias até ao momento em que foi lançada sobre os confessores 
aderentes, designadamente, os missionários franciscanos do Colégio do Varatojo, 
a acusação de violarem o segredo da conissão, com a permissão dos seus superio-

res. E essa acusação assumia uma maior gravidade quando se acrescentava que os 

8 Émile Appolis, Mystiques portugais du XVIIIe siècle: jacobéens et sigillistes In: Annales. Économies, Sociétés, 
Civilisations. 19e année, N. 1, 1964, p. 39.

9 Ibidem, p. 40.  
10 Émile Appolis, op. cit., p. 41.
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confessores, utilizando as palavras da pastoral do cardeal-patriarca de Lisboa, de 
3 de maio de 1745 11,

“[…] obrigáram aos penitentes a manifestar o  cumplice do seu peccado, e 
a que lhes déssem licença, com pena de lhes negarem a absolvição, para 
usarem daquella noticia em ordem á emenda dos delictos communs.”

 Em 1745, o litígio entre os jacobeus e os seus opositores atingiu o ponto culmi-
nante. Com efeito, D. Tomás de Almeida, o cardeal-patriarca de Lisboa e D. Nuno 
da Cunha, acolhendo as constantes denúncias provindas, maioritariamente, dos 
setores freiráticos, os mais incomodados com as teorias jacobeias e as vítimas 

principais da sua vindicta, insurgitam-se contra os jacobeus, acusados de sigilistas, 
fazendo publicar, o primeiro, a pastoral de 3 de maio, e o segundo, o edital de 
6 do mesmo mês. O cardeal aconselhava os confessores a não investigarem mais 
que o necessário para o correto conhecimento da gravidade das culpas, devendo 
coibir-se de usarem as informações obtidas na conissão para quaisquer outros ins 
e, muito menos, de forçarem os penitentes à delação dos seus cúmplices, sob pena 
de suspensão ipso facto, não o fazendo12. 

Por sua vez, o inquisidor-mor cominava, com a pena de excomunhão maior, todos 
os confessores que recorressem a tal prática. Porém, mais grave que isso, instigava 
os penitentes à denúncia dos prevaricadores, na Mesa do Santo Ofício, que incorre-

riam na mesma pena se o não izessem. Com idêntica cominação, ordenava a todos 
os abades, priores, reitores, vigários, curas e prelados dos conventos do reino e 
também aos senhorios a leitura e a aixação do edital.

Iniciava-se, a partir daqui, um dos mais graves conlitos desenvolvidos no seio 
da Igreja portuguesa, que icou conhecido pela Questão do Sigilismo,  tendo como 

litigantes, de um lado, o patriarca de Lisboa e o inquisidor-mor do Santo Ofício, 
e do outro, uma porção considerável de bispos e arcebispos portugueses Jaco-

beus,liderados, sem surpresa, por D. Miguel da Anunciação, bispo de Coimbra, D. 
Miguel de Távora, arcebispo de Évora, e D. Inácio de Santa Teresa, arcebispo-bispo 
do Algarve. Somente em 1949, a Bula de Bento XIV, Apostolici Ministeri, de 9 de 
setembro13, veio trazer  algum paz. Com ela, o Papa deixou na mão do Santo Ofí-

11 José de Seabra da Silva, Memorial sobre o scisma do sigillismo que os denominados Jacobeus e Beatos levantaram 
neste Reino de Portugal l…], Lisboa, na Regia Oß. Typográica, 1769, p. 81.

12 Ibidem.
13 Everton Sales de Souza, Jansénisme et Reforme de l’Église dans l’empire portugais, Paris, Centre Culturel Ca-

louste Gulbenkian, 2004, p. 220.
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cio, quase que em exclusivo, a competência para decidir  sobre os delitos desta 
natureza. Os ânimos aquietaram-se e confronto entre os dois grupos acabou por 
desvanecer-se.

Cerca de vinte anos depois, com o Marquês de Pombal no poder, a questão Jaco-

beia, que antes não saíra do foro teológico,  reacendeu-se mas com um cunho mar-
cadamente político. Os objetivos já não eram os mesmos. Nicolas Hernan Perrone,  
referindo-se às diferenças entre o Jansenismos dos séculos XVII e XVIII, observa que  

Mientras que en el siglo anterior (Sec. XVII), las disputas se efectuaban 
sobre todo en el campo soteriológico, el jansenismo dieciochesco, luego 
de la “derrota” de la bula Unigenitus, estuvo imbuido sobre todo de un 

particular espirito galicano-regalista y de acentuados rasgos moralistas 14.

Efetivamente , Pombal assumiu a conceção de poder decretada, em 1663, pela 
Sorbonne, ao rejeitar a autoridade de Roma em relação ao poder real.15  Dentro 

desse contexto, o poder temporal concentrava-se  em exclusivo no Rei e o Papa 

quedava-se tão só com o poder espiritual. Eram os efeitos  de uma nova época 
marcada pelo iluminismo.

Na deinição de Zita Osório de Castro, “[…] o pombalismo, na sua política rega-

lista, pretendia a sua exaltação mediante a airmação e consolidação da sua plena 
jurisdição temporal”16. 

A conduta do ministro português parece até ter sido, de início, benevolente para 
os Jacobeus, tal como aconteceu, de resto, em relação aos Jesuítas. Mas, em 1768, 
a fúria de Pombal atinge os Jacobeus, na pessoa de D. Miguel da Anunciação, com 
um duro golpe, justiicado pela sua idelidade à Santa Sé . 

Emile Apolis acrescenta uma outra razão, ao considerar a ação de Pombal como 
um acto de revanchismo contra a família dos Távoras, da qual o Bispo era um dos 
membros, pelo facto de se considerar vexado pelo bispo do Porto, D. António de 

Sousa, anos atrás.

14 Nicolas Hernan Perronne, “Si no eres Jesuita serás Jansenista, Y si no eres Jansenista serás Jesuita”.El problema 
del Jansenismo en causas de la Revolucion de Francia, de Lorenzo Hervás Y Panduro S.J. (1735-1809)

In Hispania Sacra, LXV Extra II, julio-diciembre 2013, pp. 203-230, disponível em . http://hispaniasacra.revistas.csic.
es/index.php/hispaniasacra/article/view/372.

15 Galicanismo, Enciclopédia Católica, disponível em  http://ec.aciprensa.com/wiki/Galicanismo.
16 Zília Osório de Castro, Sob o signo da unidade. Regalismo vs. Jesuitismo, Brotéria, vol. 169, Agosto/Setembro 

2009, p. 121.
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Le nouveau ministre semble d’abord en bons termes avec la secte. C’est 
lui qui, en 1756, nomme Antonio de Sousa à l’évêché de Porto, à la 

suite de la conduite héroïque qu’il a eu lors du tremblement de terre 
de Lisbonne, le 1er novembre 1755. Mais l’intrigant ministre souhaiterait 
marier son ils aîné avec une jeune ille de la maison de Tavora, «une des 

plus illustres, et sans contredit la plus ancienne du Royaume ». Il 
s’en ouvre au prélat, «que son grand âge et sa prudence consommée font 
respecter de toute sa famille ». - Combien je m’estimerais heureux, lui 
déclare-t-il, si le Marquis Dom François voulait donner pour épouse à mon 
ils une de ses illes.» Surpris de cette conidence, l’évêque ne peut 
s’empêcher de répondre : - Votre Excellence porte ses vues bien haut ! »17 

A conceção regalista 18 do ministro foi, decididamente, rejeitada por D. Miguel 
da Anunciação, que se opunha à supremacia do poder civil.

Em 8 de dezembro de 1768, o Prelado  emitiu uma pastoral na qual alertava 
para a proliferação de livros que considerava heréticos por ofenderem doutrinas 
reprovadas pela Igreja, de entre os quais se salientavam as obras de Voltaire e de 
Rousseau. 

Nesse mesmo dia, Pombal, insurgindo-se violentamente contra o teor da pasto-

ral, ordenou a prisão de D. Miguel da Anunciação e a sua destituição do cargo19,  

remetido depois a Lisboa sob uma numerosa escolta e encerrado nos calabouços do 
forte de Pedrouços. O mesmo destino caíu  sobre o seu secretário e todos os seus 
colaboradores, não excluindo sequer os próprios serviçais domésticos 20.

O revanchismo estendeu-se à Universidade de Coimbra, com a expulsão de todos 
os Jacobeus, considerados inaptos para qualquer função, tendo muitos deles aca-

bado por encher as prisões do Santo Ofício21. 

No edital do Conselho Geral do Santo Ofício, de 24 de julho de 1769, a Real Meza 
Censória zurzia com violência os sigilistas, jacobeus e beatos, “seita ordenada a se 
poderem sacrilegamente servir do Sigillo da Conissão para os temporaes, e repro-

vados ins dos seus interesses económicos, e políticos, ou das suas vinganças […]”22. 

17 Emile Appolis, op. cit., p.47.
18 Regalismo, um sistema que preconizava  a intromissão do poder civil ou da Coroa no governo da Igreja. 
19  Edital de 9 de Dezembro de 1768, apud Manuel Augusto Rodrigues, D. Miguel da Anunciação e o Cabido da Sé de 

Coimbra, Separata do Boletim do Arquivo da Universidade de Coimbra, vol. V,  p. 251. 
20 Émile Appolis, op. cit., p. 49. 
21 Manuel Augusto Rodrigues, op. cit., p. 236.
22 Colecção Terceira que comprehende a Bulla Ubi Primum do Santissimo P.e Benedicto XIV, Nosso Senhor, Madrid, 

En la Oçcina de Antonio Sanz, Año de 1746, p. 243.
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Acusava-os de seguirem “as pestilenciaes doutrinas dos pertendidos Jesuitas, e 
de outros homens de corrompidas consciências” e ordenava a entrega ao tribunal 
de todas as obras, livros e  papeis por eles  publicados, proibindo a sua venda e 

distribuição.
D. Miguel da Anunciação permaneceu detido durante mais de oito anos. Somente 

a 21 de fevereiro de 1777, foi agraciado por D. José, justamente três dias antes do 
seu falecimento.  Revela Emile Appolis que a prisão onde o Arcebispo se encontrava 
detido apenas foi identiicada após interrogatório do próprio Pombal .

Reabilitado por D. Maria I, D. Miguel da Anunciação reocupou, em triunfo, a 22 
de agosto seguinte, a sua cadeira episcopal. No inal do ano, durante a visita pas-
toral que empreendeu  na sua diocese, ele encontra-se com o Marquês, caído em 
desgraça, que  lhe manifestou o seu arrependimento pela crueldade do tratamento 
que lhe havia inligido.

D. Inácio de Santa Teresa e a Jacobeia

Não surpreendeu a adesão de D. Inácio de Santa Teresa, também ele um cónego 
regrante de Santa Cruz, a esse movimento. Pouco tempo depois de chegar a Goa, 
embrenhou-se num confronto com os Jesuítas que o vão acusar de práticas heré-

ticas, conotadas com o Jansenismo, dando origem  à instauração de um processo 
pela Inquisição local. 

A visita que, pouco depois de iniciar funções, empreendeu às igrejas de Salcete 
provocou a saída de todos os párocos jesuítas em protesto contra algumas inicia-

tivas  por ele tomadas, que punham em causa a honorabilidade de alguns desses 
párocos. Estabeleceu-se uma guerrilha institucional entre D. Inácio de Santa Tere-

sa e apaniguados, de um lado, e as Congregações Religiosas, do outro, que duraria 
enquanto o Prelado se manteve em Goa. As posições de cada uma das partes ex-

tremaram-se de tal modo que qualquer pretexto constituía argumento válido para 
novas agressões.

No decorrer de um sermão proferido durante a Quaresma de 1725, o Arcebispo 
terá airmado  que “as boas obras feitas em peccado, ainda que em si boas, são 
abominação para Deos por razão do sujeito”23 proposição que, no entanto, os seus 
adversários asseveravam ter sido, textualmente, a de que “todas as obras boas 
feitas pelos que estão em peccado erão abominações”. 

23 Biblioteca Nacional de Portugal, cod. 1522, Censura Verdadeira de huma falsa e caviloso censura [...], p. 155.
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Os Jesuítas terão tomado conhecimento da proposição através do governador 
Cristóvão de Mello que se encontrava na catedral quando D. Inácio de Santa Teresa 
proferiu o seu sermão24. O episódio foi o ponto de partida para um novo pleito de 
cariz teológico, envolvendo o Arcebispo e os seus inimigos Jesuítas que o vão acu-

sar de práticas jansenistas. 

Na audição que lhe foi feita no Tribunal do S. Ofício, o denunciado procurou 
esclarecer o teor das airmações que havia proferido, o que, todavia, não impe-

diu o prosseguimento do processo não só naquele Tribunal como também no de 
Lisboa. E, na verdade, a partir desse momento, o Pe. Manuel de Sá, uma espécie 
de porta-voz da Companhia de Jesus, não mais parou de fustigar o Arcebispo com 
inlamados folhetos, anónimos ou subscritos sob o pseudónimo de Fr. Veríssimo da 
Piedade, nos quais se esforçava por demonstrar que ele havia recuperado as teses 
de Miguel Baio, que entendia que tudo o que o pecador ou o escravo faziam era 
pecado. Conotava-o, também, com Plágio 25, segundo o qual as obras feitas fora da 
graça da adoção não eram meritórias para o reino dos céus, doutrina que havia sido 
condenada por Pio V, através da bula Ex omnibus aÑictionibus, de 1 de outubro de 

1567, e, mais tarde, por Gregório XIII, com a  bula Proposionis nostrae26, de 29 de 
janeiro de 1580. Nomeadamente, no seu escrito Verdades catholicas contra axio-
mas heréticos27, ele procurou estabelecer uma relação entre algumas das ações 
do Arcebispo e as práticas jansenistas, numa clara tentativa de o incluir no rol de 

hereges que procuravam minar os alicerces da Igreja e escandalizar os seus ieis.
Não obstante a reiterada negação dos fatos de que era acusado, o Tribunal da 

Inquisição aceitou a denúncia e procedeu à instrução do correspondente processo. 
Dada a sua especial natureza, o cardeal Nuno da Cunha, inquisidor-mor, chamou 
a si a sua coordenação 28. Foram repetidas as tentativas que fez junto do Arcebis-
po para que se retratasse, argumentando sempre com os supremos interesses da 
Igreja. O Arcebispo mostrou-se insensível a todos os argumentos aduzidos pelo seu 
antagonista e manteve-se iel aos seus princípios. Continuava a sustentar que fora 
acusado de uma falta que não cometera porque a proposição proferida e que lhe 
imputara o Pe. Manoel de Sá, fora falseada, viciada e falsiicada com três mutila-

ções. Que aquela que proferira se continha na Sagrada Escritura. E acrescentava 

24 Idem, cod. 1521.
25 Plágio foi um monge, nascido na Bretanha, que discutiu com Santo Agostinho, menosprezando o papel da graça 

divina em detrimento da eicácia do esforço de cada indivíduo.
26 Compendio de símbolos, deinições e declarações de fé e moral, H. Denzinger, trad. De José Mariano e Johan 

Konings, S. Paulo, Paulinas, Edições Loyola, pp. 468, 470 e 473.
27 Biblioteca Pública de Évora, cod. CX/1-6, nº. 11, Verdades catholicas contra axiomas heréticos.
28 Biblioteca Nacional de Portugal, cod. 1521
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que uma vez que o negócio havia já sido afecto à Sagrada Congregação, conformar-
-se-ia com o que a mesma inalmente decidisse. O inquisidor-mor fez uma última 
tentativa, em carta de 2 de abril de 1732, no sentido de demover o Arcebispo, rei-
terando o pedido de que se desdissesse por a sua proposição haver sido qualiicada 
por muitos nomes doutos, quer vivos quer já falecidos. Todavia,  nada fez demover 
o Arcebispo. E a razão estava do seu lado, como veio a entendê-lo a Sagrada Con-

gregação do Santo Ofício cujo parecer Clemente XII acolheu. De facto, em 1737, 
a 15 de agosto, pondo im a um longo processo de 12 anos, o Sumo Pontíice, pelo 
breve Inter Luculenta Laboris Solatia, declarava que as proposições de D. Inácio 
de Santa Teresa se achavam conformes com a doutrina reconhecida pela Igreja e 
não mereciam qualquer censura29. 
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Resumo: Ao abordar o tema das práticas inanceiras na Época Moderna, pode perspectivar-se a análise 
sob o ângulo da história económica ou da sociologia iscal. Não faltarão, contudo, factores condicio-
nantes sob o ângulo da contabilidade, do direito, da política e mentalidades, da história da arte e da 
espiritualidade. 
As fontes de informação da época (textuais/pictóricas) obrigam a metodologias de inquérito e a comen-
tários próprios cujos resultados  contribuirão, numa conjugação de esforços interdisciplinares, para um 
estudo mais aprofundado do tema.
Demonstra-se neste artigo como o investigador, face a extensa bibliograia e fontes de tipologia varia-
da, se deve colocar na encruzilhada de vários saberes para pesquisar e esclarecer o estudo do dinheiro 
e das suas representações, do crédito, dos mercadores e dos mercados, dos agentes de cobrança de 
impostos, dos poderes políticos e das avaliações sociais, inventariando, enim, e percorrendo uma série 
de tópicos de relexão necessários ao esclarecimento das matérias a analisar.
Palavras-chave:  Iconologia – Sociologia – Finanças – Política – Cultura convergente.

Abstract: When addressing the topic of inancial practices in the Modern Age the analysis can be per-
formed from the viewpoint of economic history or iscal sociology. There is no lack of conditioning 
factors in terms of accounting, law, politics, mentalities, history of art and spirituality. 
The sources of information of the time (texts/pictures) require research methodologies and comments, 
with a combined multidisciplinary eßort, the results of which will contribute to a more profound study 
of the topic.
This article shows how the researcher, with an extensive biography and sources of dißerent types, must 
place himself in the crossroads of dißerent areas of knowledge in order to clarify the study of money 
and its representations and of credit, of merchants and markets, of tax collectors, of the political 
system and social assessments, inventorying and covering a range of topics required to relect on the 
clariication of the issues to be studied.
Keywords:  Iconology – Sociology – Finances – Politics – Converging culture.
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Decorrem as práticas inanceiras de contextos geográicos e produtivos diferen-
ciados, da coniguração de mercados internos e de extensões a mercados externos, 
de crédito, de instrumentos e técnicas, de organizações institucionais, de tipos de 
ofícios e de transacções, da estrutura social e avaliação de funções, de constran-
gimentos e liberalidades políticas.

Com o contexto geográico e produtivo se relacionam a valorização de activi-
dades, as opções da política económica, os luxos migratórios, a valorização de 
ofícios. Basta recordar as origens da Expansão portuguesa  além-mar e como para 
isso contribuiu a coniguração simultaneamente rural e marítima do país2 e o de-
senvolvimento de técnicas, aliado a orientações políticas internas e externas.  Im-
portante, também, a valorização de ofícios e de grupos oicinais ou mecânicos, 
diferente consoante as regiões mais ou menos próximas de portos de mar3 e do 
comércio de longa distância, relectida no quotidiano social e em épocas festivas 
de cerimonial laico ou religioso4.

As práticas inanceiras estão directamente relacionadas com as transacções co-
merciais, os instrumentos de troca, o numerário entesourado ou em circulação, 
revelando-se  os utensílios de pagamento também instrumentos de crédito. 

Uma análise de longa duração e trabalho de síntese notável foi realizada pelo 
historiador Fernand Braudel e pelo investigador de história económica Frank C. 
Spooner (1967/1991) quando revisitaram as principais teses sobre o fenómeno da 
alta de preços nos Estados europeus do século XVI e avançaram novas explicações, 
ao salientarem, entre os fenómenos condicionantes, a maior rapidez de circulação 
de produtos, incluindo metal precioso 5.

Ao considerar-se a perspectiva histórica, demonstrou Fernand Braudel (1958/1972) 
a necessidade de se considerar em todos os domínios a longa duração, a conjuntura 

2 Perspectiva desenvolvida pelos trabalhos do médico e historiador Jaime Cortesão (1964/1984) e do geógrafo 
Orlando Ribeiro (1986/1998). A dupla deinição das características do país trouxe nova luz à historiograia, par-
te desta marcada pela valorização do rural e de como os Descobrimentos haviam constituído uma viragem de 
natureza do país, nefasta, trazendo com isso a decadência (Maria Leonor García da Cruz, 1998).  De salientar 
quanto lutam os Annales pelas relações entre as realidades físico-biológicas e a história humana, afastando-se 
de uma história-acontecimento e de uma geograia que ignorava o impacto da vida social. Recorda-o Immanuel 
Wallerstein (2004).  Note-se também a atenção dada por Jean-Claude Raison (1978), ao escrever sobre Geograia 
humana, para níveis profundos do processo histórico como a ecologia e a geograia, e as concepções de Vitorino 
Magalhães Godinho sobre complexos histórico-geográicos (1961/1971).

3 Veja-se António de Oliveira (1982) sobre a estrutura social de Coimbra.
4 Renata de Araújo (1990).
5 Fernand Braudel e F. Spooner (1967/1991). Braudel e Spooner revisitam teses e avançam, aliás, nos estudos 

sobre a expansão e circulação da prata em época de globalização. Spooner é autor de L’Économie mondiale et 
les frappes monétaires en France, 1493–1680 (1956) onde avalia o signiicado das lutuações de metais preciosos 
em França em relação à evolução da economia mundial, com impressionante documentação estatística. Ganharia 
este estudo, segundo Valéry Janssens (1958), com uma revisão das concepções económicas, do ponto de vista da 
ciência económica e da história monetária. 
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e o tempo breve dos fenómenos que se entrecruzam e se interinluenciam. Dife-
rentes ritmos se veriicam no objecto de análise, no processo histórico, seja em 
história económica, social ou política.6  Na obra sobre O Mediterrâneo e o mundo 
mediterrânico na época de Filipe II (1849/1983-4) como em Civilização material, 
economia e capitalismo, séculos XV-XVIII (1979/1992), diferentes conjunturas são 
objecto de atenção para Braudel, desde a cultural, à política e à social. 

Longas lutuações e oscilações breves também servem de relexão e de instru-
mentos de análise histórica a Vitorino Magalhães Godinho, ao debruçar-se sobre 
as relações planetárias do comércio marítimo português e as crises económicas 
e inanceiras7. Relacionado com estas matérias há que ponderar o quantiicável. 
Há também que relativizá-lo na economia da análise histórica, uma vez que nem 
sempre se possuem registos completos ou suicientes ou ainda critérios adequados 
de apuramento, facto por si só também importante na ponderação epistemológica 
(classiicações sociais e socioproissionais, por exemplo). 

Os historiadores do económico são induzidos, cada vez mais, a considerar as-
pectos ou tópicos ligados directamente com a vida material, objectos de estudo 
normalmente mais apelativos para o historiador do social ou do cultural, desde a 
demograia, recursos alimentares, hábitos e normas, a operações monetárias8. 

Braudel, em Civilização material, revisita de forma crítica noções gerais, seja 
a de economia-mundo, termo desenvolvido pelo sociólogo Immanuel Wallerstein 
(1974/1990), seja a tese de Max Weber (1904/2005), jurista e economista consi-
derado pilar do estudo moderno da sociologia, sobre a relação entre calvinismo e 
capitalismo. A este propósito há que considerar em assuntos económicos o papel 
de factores não económicos, sendo que a proissão de fé e as orientações políticas 
de autoridades e de agentes se tornam de extrema importância em Quinhentos. 

Como a religião oicial e instrumentos de controlo doutrinal e de condutas, como 
é o caso da Inquisição (e de outros tribunais) em países católicos ou o Consistório 
em Estados calvinistas, condicionam os negócios? 

6 Relectindo tanto sobre os avanços como sobre os precalços do movimento historiográico dos Annales, Fernand 
Braudel escreve sobre a Longa Duração (Histoire et sciences sociales: La longue durée, 1958; trad. port. 1972). 
Chamou a atenção para diferentes ritmos da própria história política. Também sobre processos de longa duração 
nesta área, assim como em história militar  e institucional, trabalharam, para o período moderno, entre outros, 
Roland Mousnier, Juan-Luis Vives, J.R. Hale e Federico Chabod. O processo de desenvolvimento do pensamento 
político na longa duração foi considerado, por sua vez, por estudiosos como Pierre Mesnard e J.W. Allen, entre 
outros.

7 Ver Vitorino Magalhães Godinho, sobre revolução dos preços e lutuações económicas no século XVI (1968/1978) 
e a sua obra sobre Os Descobrimentos e a Economia Mundial  (1963/1981). Em obra publicada em 2000 refere-se 
uma vez mais à ligação substancial da Europa à Ásia e às Américas, inventando-se com isso o mundo e neste se 
formando a Europa.

8 Cultura material é um conceito operatório de há muito dos antropólogos, conforme Peter Burke (1999).
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Para revisitar criticamente a tese de Max Weber, há que ponderar sobre a com-
plexidade dos negócios e das técnicas inanceiras no mundo católico antes, duran-
te e após a Reforma, do pensamento económico à orgânica de associações e de 
poderes, incluindo o Papado, veriicando como se ultrapassam condicionalismos 
éticos numa funcionalidade prática. Longe se está da concepção cristã medieval 
de condenação do vil metal ao ponto do seu manuseamento ser relegado para a 
comunidade judaica9. De práticas inanceiras e chorudos proventos tiram partido 
idalgos portugueses, directamente ou por testas de ferro, usufruindo da política 
da graça régia (redistribuição de bens da Coroa portuguesa) e de rendimentos do 
continente e do Império ultramarino.  

Imagem-1: O usurário de Holbein n’O Elogio da Loucura de Erasmo

9 À condenação do usurário ou prestamista se refere Erasmo n’O Elogio da Loucura e Holbein na forma de o ilustrar. 
Ver Imagem-1 retirada de Erasmo, L’Eloge de la folie, ilustrações de Holbein, Pierre Vander (Leide), 1713. dispo-
nível em linha: 

 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b22001421/f80.item.r=eloge%20de%20%20la%20folie
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Refere Frédéric Mauro (1966) as “máscaras” ou artifícios que se aplicam inclusi-
vamente na documentação para legitimar determinadas transacções inanceiras10 
e necessário se torna acompanhar não apenas os negócios de amplitude mundial 
de negociantes de elevado porte como as ligações que se estabelecem forçosa-
mente, em várias partes do mundo, entre indivíduos e comunidades de crenças e 
sensibilidades mercantis diferentes. Poder-se-ia também acrescentar a conversão 
(ou dupla conversão) religiosa como utensílio prático ao longo da época moderna, 
para facilitar negócios... 

Recorde-se que a detenção de um negociante em Portugal, com o respectivo 
sequestro de bens11, pode retardar ou mesmo inviabilizar transacções e pagamen-
tos a crédito, ao ponto de trazer maiores prejuízos, como a indisponibilização de 
negócios com comunidades de cristãos-novos. De referir também os efeitos sobre 
orgânicas institucionais de navegantes e de mercadores estrangeiros no país12.

Por outro lado, as fronteiras da legalidade de empreendimentos e empréstimos 
a juros são por vezes ténues, como se pode deduzir do estudo de diversos trata-
dos escritos por homens da Igreja católica (uns provenientes da Universidade de 
Salamanca outros gerados já na própria Universidade de Évora na segunda metade 
do século XVI13) quando relectem sobre tais matérias. Claro que também há restri-
ções em países não católicos, de forma a prevenir a usura e o incentivo da parasi-
tagem ou da vagabundagem, como é o caso de Genebra e das normas de Calvino, 
que inluenciarão os meios presbiterianos em diversas regiões.

Não apenas o factor demográico, bem incidente positivamente em países do 
Noroeste europeu ainda no século XVII, como a Inglaterra ou as Províncias Uni-
das,  ocasiona vantagens sociais, técnicas e económicas, levando ao impulso de 
expansões que ameaçam e se tornam fortes concorrentes com os impérios ibé-
ricos.  Há que considerar vicissitudes políticas como a luta de independência da 
República das Províncias Unidas cuja organização se deve a um longo processo de 
alterações que se explicam por fenómenos económicos, militares, religiosos. Con-
luem na constituição do novo Estado (em processo de legitimação internacional) 
condicionantes sociais e ideológicas de suma importância14. Basta recordar opções 

10 Frédéric Mauro (1966). A propósito consultar Maria Leonor García da Cruz (2009). De salientar já em Tawney 
(1926/1977) fundamentos e condicionantes intelectuais e sociais da prática e do pensamento económico. O 
mundo dos negócios (câmbios, escrituras, práticas comerciais e inanceiras) motivam vasta produção de pintura 
satírica do neerlandês Marinus van Reymerswaele (c.1490-c.1567). Ver a propósito Imagem-2: The Tax Collector, 
1542, Alte Pinakothek, Munich. Disponível em linha: Web Gallery of Art, criada por Emil Krén e Daniel Marx.

11 Maria Leonor García da Cruz (2007b).
12 L.M.E. Shaw (1992)
13 Virgínia Rau (1961/1984).
14 Saliente-se Henk F. K. van Nierop tanto nos estudos sobre manifestações ideológicas e culturais como no destaque 
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religiosas, migrações, reestruturações sociais, que coniguram uma sociedade bem 
diferente dos outros Estados europeus. Os estames sociais desmultiplicam-se num 
mundo civil secularizado, embora não descrente nem longe da inluência de normas 
eclesiais15. Investidores e negócios interligam-se na constituição de sociedades e 
organizações, polarizadas nos regentes das cidades, no Banco de Amesterdão, nas 
grandes Companhias de intervenção ultramarina.

Imagem-2: Os colectores de impostos de Marinus van Reymerswaele

A propósito dos movimentos sociais e do aumento da virulência inquisitorial, 
sobretudo contra o criptojudeu, em correlação com o movimento dos preços e dos 
rendimentos, no século XVII, deve recordar-se quanto António de Oliveira conside-
ra a forçada integração de elementos também religiosos, culturais e políticos  na 
formação de modelos explicativos.16 

De salientar igualmente a sua permanente actualização bibliográica e quanto 
alude, quando oportuno, a Leonard Berkowitz (1962) e à psicologia social ou a 
Jack A. Goldstone (1991) nas implicações teóricas da história escatológica no fe-
nómeno revolucionário, a Jean Delumeau (1978) e a investigadores reunidos por 

das vicissitudes sociais. Contribuições fundamentais em 1991 e 1993. 
15 Nova Igreja de Calvino organizada segundo as Ordenações da Igreja de Genebra, considerando-se não uma Igreja 

mediadora entre Deus e os homens com ordens sacras, como a Igreja católica, mas antes uma Igreja tecto, pro-
tectora e orientadora de condutas segundo as sagradas escrituras, fonte de toda a autoridade. 

16 António de Oliveira (1981/2002, pp. 319-352) sobre o motim dos estudantes de Coimbra contra os cristãos-novos 
em 1630. 
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François Châtelet (1972-73/1974) em torno de problemas de ilosoia, para além 
de referências fundamentais a Roland Mousnier (1984) sobre as revoltas da Idade 
Moderna e ao pulsar da “identidade e da oposição” nos levantamentos populares17, 
ao problema do crédito ao debruçar-se sobre contestações iscais18, mencionando 
novos materiais entretanto utilizados ou novas signiicações encontradas, não dei-
xando de ressalvar proximidades e distanciamentos da interpretação de diferentes 
investigadores19.  

Imagem-3: Emblema de Alciato sobre o isco

Ao tratar dos indivíduos, como homens físicos e psíquicos, seus tipos de activida-
de, seus costumes e suas evasões, recordamos Robert Mandrou e a sua Introduction 
à la France moderne (1500-1640), como o subtítulo indica, Essai de  psychologie 

17 António de Oliveira (2002, pp. 513-687), sobre os levantamentos populares do Algarve em 1637-1638, onde cita 
Alain Milhou (1978). 

18 António de Oliveira (1984/2002, pp. 275-317), sobre a contestação iscal em 1629 e as reacções de Lamego e do 
Porto, onde salienta o trabalho de Carlos Álvares Nogal (1997). Saliente-se sobre o papel do governante e a sua 
política iscal o emblema de Andrea Alciato (1492-1550), “O que não toma Cristo, rouba-o o isco” – Imagem-3 – de 
edição seiscentista de Emblemata [1531], Pádua, 1621, disponível em linha: 

 http://www.emblems.arts.gla.ac.uk/alciato/emblem.php?id=A21a148. Note-se, ao utilizar-se fontes iconográi-
cas inseridas em livros de Emblemas, a importância de se veriicar quanto diferem graicamente consoante o con-
texto epocal e regional da edição e a habilidade do gravador. De interesse o confronto deste emblema especíico 
com a representação da “Razão de Estado” na Iconologia [1593] de César Ripa (1555/60-1622), conforme Maria 
Leonor García da Cruz (2006). Ver também M.L.G. Cruz  (2014).

19 A sua própria leitura em relação à de Fernando J. Bouza Álvarez, por exemplo em “Oposição política em Portugal 
nas Vésperas da restauração”. Ver António de Oliveira (1991/2002, pp. 689-717), nota 4.
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historique (1961/1998), que se esforça por actualizar logo na segunda edição 
(1972), conforme desenvolvimentos de perspectivas de investigação entretanto 
desenvolvidas desde a cultura e as revoltas populares, até a hábitos de alimenta-
ção, contornos da feitiçaria, vida intelectual.

Os homens nos seus ofícios e mobilidade, sobretudo se ligados ao grande comér-
cio e transacções inanceiras, vivem na encruzilhada de grandes rotas e de cultu-
ras, facto que inluencia os seus hábitos pessoais e colectivos e a repercussão de 
suas actividades enquanto agentes inter-regionais, quiçá intercontinentais.  

Há que olhar ao negociante nativo de qualquer parte do mundo no contexto da 
sua cultura própria, seja em África, na Ásia, na Europa ou na América, perspecti-
vando as inluências adjuvantes do universo místico-religioso, politico-ideológico 
e material. Mas há também que olhar aos agentes miscigenados, da mesma forma 
que aos intermediários quantas vezes contaminados por culturas diferentes. Não 
esquecer ainda, no âmbito europeu, a título de exemplo, quanto o missionário 
de Quinhentos pode assumir em diferentes continentes um papel fundamental de 
agente de negócios.

Crente, como foi o homem do século XVI20, o homem prático da mercancia e das 
inanças teme pela salvação da sua alma tanto como qualquer contemporâneo e 
conterrâneo de outro status ou ocupação21. 

20 Lucien Febvre (1942/1971).
21 Alberto Tenenti (1988/1991). Ver Imagem-4, conjunto de duas gravuras de Hans Holbein o Moço de A Dança da 

Morte [1523/26] o “Avarento” e o “Mercador”, disponíveis em linha: 
 http://www.sacred-texts.com/jbh2yr/38724-h.htm
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Imagem-4: o Avarento e o Mercador de Holbein na Dança da Morte

Da mesma forma reaje, às portas da morte, demonstrando arrependimento e 
aparente desprendimento de bens materiais mas, note-se, distribui o seu patri-
mónio e bens móveis, garantindo que parte se destina à Igreja para benefício da 
imortalidade da sua alma22.  Tais sentimentos terão de ser confrontados com fontes 
diversiicadas, seja os testamentos e outras disposições legais, seja inventários de 
bens cuja tipologia revele tendências de leitura e de espiritualidade, seja repre-
sentações artísticas sobre a dança da morte ou a relexão sobre a vaidade humana. 

22 Jacques Le Goß (1986/1987).
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Imagem-5:  De Quentin Massys, o banqueiro e sua mulher veriicando os ganhos

Inventários de mercadores catalães dos inais do século XV parecem contradizer 
o pânico espelhado nas gravuras de Hans Holbein o Moço (1497/98-1543) do homem 
rico/avarento ou do mercador surpreendido e em pânico pela morte o vir arrebatar 
dos seus bens. Na verdade, as obras encontradas indicam uma inluência acen-
tuada das correntes místicas dos inais do século XV e dos escritos de Erasmo de 
Roterdão, entre espólio profano e espiritual23. Também os quadros de Hieronymus 
Bosch (c.1450-1516), do miserável avarento moribundo, introduzem a intervenção 
do livre arbítrio humano concorrente com a graça divina na salvação da alma24. 

Deveremos ainda recordar Quentin Massys (c.1465-1530), artista lamengo amigo 
de Erasmo, e o casal por ele retratado, que atende simultaneamente à contagem 
de dinheiro e a um livro de orações25, modelo que inspirará numerosas obras de 

23 Alfons Puigarnau (2002).
24 Enquanto o Anjo pretende prender-lhe a atenção para a imagem de Cristo num cruciixo na janela, um dos múlti-

plos diabos tenta-o com um saco de riqueza para o qual ele, diante da morte, ainda estende a mão. Hieronymus 
Bosch, A Morte do Avarento, c.1490, National Gallery of Art, Washington.

25 Ver Imagem-5, de Quentin Massys, The Moneylender and his Wife, 1514, Musée du Louvre, Paris. Disponível em 
linha: Web Gallery of Art criada por Emil Krén e Daniel Marx
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Marinus van Reymerswaele  (c.1490-c.1567), se bem que nestas a documentação 
de registo mercantil pareça substituir referências confessionais e a vela apagada 
possa originar outras interpretações...26

Imagem-6: de van Reymerswaele, o banqueiro e sua mulher veriicando os ganhos

Uma sociedade mercantilizada, seja no Norte de Itália, no Norte da Europa ou na 
Península Ibérica, implica análises sobre tópicos relacionados ainda com as menta-
lidades e os hábitos sociais que nos conduziriam a pesquisas sobre a educação – não 
apenas como trampolim para uma almejada promoção social, mas para racionali-
zação e engrandecimento dos negócios familiares –, o uso da aritmética, enquanto 
forma de conhecimento e produto de actos sociais – com a difusão de livros de 
aritmética após o advento da imprensa27 –, e o desenvolvimento de  técnicas de 
contabilidade – com inovações como a notação árabe e a escrituração por partidas 
dobradas quando oportuno28.

26 Ver Imagem-6, de Marinus van Reymerswaele, Money-Changer and his Wife, 1539, Museo do Prado, Madrid. Dis-
ponível em linha: Web Gallery of Art criada por Emil Krén e Daniel Marx

27 A. A. Marques de Almeida (1994). Ver Imagem-7, Tratado da pratica de Arismetica, 1594, de Gaspar Nicolas, 
disponível em linha na Biblioteca Nacional Digital: http://purl.pt/23249. Trata-se da quinta impressão, corrigida, 
de um dos autores portugueses mais divulgados, com nove edições entre 1519 e 1679.  

28 Virgínia Rau (1951/2009). A.A. Marques de Almeida (1997). Inovador e de grande utilidade o Dictionnaire his-
torique de la comptabilité publique sob a direcção de Marie-Laure Legay (2010). Do Colloque international Les 
comptes publics : enjeux, techniques, modèles 1500-1850, org. A.Dubet, S.Kott, M-L.Legay, Y.Lemarchand, N.Pla-
tonova, ANR-UMR, IRHIS-CNRS/Université Charles-de Gaulle Lille III, CNRS/Université Paris Ouest Nanterre La 
Défense (Nanterre, Univ. Paris Ouest Nanterre, 10-12 Junho 2010) resultaram algumas novidades a partir de uma 
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Imagem-7: Tratado de aritmética de Gaspar Nicolas

Também muito se poderia acrescentar ao aprofundar a gestão económica por 
parte de Estados e de autoridades numa tendência de intervenção maior e de diri-
gismo, em diversas áreas europeias. 

história comparada de casos, sobre a relativização a introduzir num discurso que consideraria o uso de técnicas 
avançadas como sinal indiscutível de uma fase determinada de modernidade, sem olhar à escolha pelos homens 
de usos mais rudimentares porque de maior utilidade mesmo que em períodos posteriores. A Imagem-8 represen-
ta na icha para contar um operacional. Trata-se de um Jeton do tipo Rechenmeister/ Abecedario (s. XVI-XVII), 
Fundación Museo de las Ferias, Medina del Campo. Imagem gentilmente cedida por esta Fundação.
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Imagem-8: Jeton do tipo Rechenmeister/ Abecedario

As instâncias inanceiras do Estado regulam-se no Portugal quinhentista por Or-
denações próprias da Fazenda de 1516, compostas por regimentos e documentação 
que integram, naturalmente, regras sobre ofícios e nomeação dos seus detentores, 
arrendamento de direitos e de impostos, disposições iscais, questões em torno da 
ordem do juízo da Fazenda real29. A orgânica institucional imbrica-se tanto numa 
fundamentação político-ideológica30 quanto na estrutura e dinâmica dos corpos 
sociais31 e na coniguração jurídica de propriedades e bens. 

29 Maria Leonor García da Cruz (2001). Parece-nos uma perspectiva ausente, a acrescentar nas suas múltiplas rela-
ções a análises como a de Norbert Elias (1989-1990) sobre O Processo Civilizacional. Investigações sociogenéticas 
e psicogenéticas, particularmente no 2º volume a propósito das “transformações da sociedade. Esboço de uma 
teoria da civilização”. Para uma análise mais cuidada de tópicos especíicos há que recorrer a obras especializa-
das como a de José Luís Saldanha Sanches (1987) e acompanhar estudos tanto sobre Economic Systems and State 
Finance, ed. Richard Bonney (2002), como as relexões da moderna sociologia iscal. Ver, a esse propósito, Isaac 
William Martin et al (eds.) (2009).

30 Patente também na numismática. Nos próprios  utensílios metálicos de operações inanceiras, sejam moedas ou 
ichas para contar /jetons, evidenciam-se em Portugal os símbolos do poder e da fundamentação místico-ideoló-
gica da sua Expansão. Veja-se a esse propósito a Imagem-9: Conto para contar da época de D. Manuel - E1-CC-23 
A e R, Museu do Banco de Portugal, Lisboa. Imagem gentilmente cedida por esta instituição. Em contraste com 
o jeton da Imagem-8, este conto para contar patenteia as armas reais portuguesas numa face, o anverso, e no 
reverso a esfera armilar (neste caso não a cruz, também usual), à semelhança das moedas da época. 

31 Maria Leonor García da Cruz (2004; 2007a; 2010). A burocratização e especialização de instâncias constituem, 
elas próprias, meios de engrandecimento dos Estados e da sua fundamentação prático-jurídica, quanto meios 
proporcionadores de alteração de estatuto social dos seus componentes. O exercício de um alto ofício pode nobi-
litar e proporcionar privilégios, tanto como a prestação de serviços no campo das inanças e dos negócios (para o 
bem público) pode ser motivo de negócio, ocasionando a concessão de favores e de privilégios pelas autoridades 
reinantes, alterando a posição social do beneiciário (mediante a reavaliação da sua função) .
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O fenómeno político e a aparelhagem da administração inanceira interligam-se, 
constituindo as inanças públicas nervo fundamental do Estado e barómetro da sua 
capacidade de controlo sobre indivíduos, corpos sociais e instituições. 

Imagem-9: De Portugal, conto para contar

Riqueza, dinheiro, operações inanceiras, ora normalizadas em documentação 
jurídica e em tratados de prática e de doutrina, ora objecto de atenção crítica, até 
sarcástica, nas belas-letras32 e nas belas-artes33, são representadas em materiais  
diversiicados, da decoração arquitectónica à xilogravura, da pintura à iluminura, 
e à numismática. 

No confronto de sensibilidades e perspectivas intelectuais que ressaltam das 
diferentes fontes de estudo e da escolha ponderada de técnicas de pesquisa, a 
relexão do investigador de história das práticas inanceiras necessita, assim, cada 
vez mais, do aprofundamento especializado e da convergência de outras áreas 
de  pesquisa. Daí mencionar-se no título deste artigo a exigência de uma 

32 Recorde-se em pleno Renascimento a par d’O Elogio da Loucura de Erasmo de Roterdão, Ropica Pnefma, tratado 
de mercancia espiritual, de João de Barros (1532) ou a dramaturgia de Gil Vicente. Note-se que no aprofundamen-
to por Maria Leonor García da Cruz et al (1984) de uma história das mentalidades, analisando-se terminologia e 
a construção carnavalesca do discurso vicentino, considerou-se fundamental o recurso ao estudo semiológico de 
Julia Kristeva (1970/1984). 

33 A destacar a interdisciplinaridade em análises de Philippe Hamon (2010) e de Vítor Serrão (1983; 2007). Como 
apoteose da imagética de uma sociedade mercantilizada, destaque-se a Imagem-10: Julgamento das Almas, c. 
1540, Museu Nacional de Arte Antiga, Lisboa. Disponível em linha: 

 http://www.museudearteantiga.pt/colecoes/pintura-portuguesa/julgamento-das-almas
 A ponderação do seu destino não se fundamenta numa pesagem das almas, como é usual nesta temática, mas sim 

numa análise contabilística das acções, revisitadas em livros de registo (do deve e do haver) por anjos e demó-
nios. Um dos condenados pode, inclusivamente, identiicar-se a um contabilista...
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 cultura  convergente. O investigador é impelido a cruzar ponderações sobre con-
ceitos e utensílios metodológicos, e, inclusivamente, a testá-los. Deverá com isso 
projectar um alargamento enriquecido da problemática e, dessa forma, cumprir 
um objectivo maior, o do aprofundamento do conhecimento. Alargando a visão 
sobre a complexidade de factores condicionantes e adjuvantes, poderá revisitar e 
aprofundar, revendo do ponto de vista historiográico, matérias singulares.

Imagem-10: Contabilidade no destino das almas
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Resumo: A participação feminina no esporte é, historicamente, permeada por manifestações de dis-
criminação e preconceito. O futsal, assim como o futebol, caracteriza-se como um espaço de reserva 
masculina no Brasil. O objetivo deste estudo foi investigar as perceções de jogadoras de alto rendimen-
to de futsal sobre a participação feminina nesta modalidade esportiva. Foram realizadas entrevistas 
com 13 jogadoras de uma equipe do interior do Estado de São Paulo, Brasil, e os dados produzidos e 
analisados através do método Teoria Fundamentada. O estudo aponta que ainda há preconceito com 
a mulher que joga futsal, tanto da família e da escola, como do público feminino. O patrocínio desta-
cou-se como importante modo de diferenciação, além da luta contra um estereótipo masculinizante 
diretamente ligada à busca por uma imagem positiva da equipe. Mesmo que esses valores estejam em 
processo de mudança, barreiras sociais ainda precisam ser derrubadas para que haja maior legitimação 
do esporte feminino.
Palavras-chave: Futsal; Feminilidade; Gênero; Preconceito; Sociologia do esporte.

Abstract: Women participation in sport is, historically, pervaded by discrimination and prejudice. Fu-
tsal, like football, is a men reservation space in Brazil. The aim of this study is to investigate the 
perceptions of elite level women futsal players on female participation on this sport. Semi-structured 
interviews were conducted with 13 Brazilian, adult, women futsal players, members of a team based 
in São Paulo state, Brazil. Data were produced and analyzed by Grounded Theory method. Results 
point that there are prejudices about women futsal players, from the side of family, school and women 
spectators. Sponsorship is an important form of dißerentiation, besides the struggle against a male 
stereotype linked to a better team image. As these values are changing, social barriers still need to be 
broken to permit a wider legitimation of women sport.   
Keywords: Futsal; Femininity; Gender; Prejudice; Sociology of sport.
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Introdução

O futsal é uma modalidade esportiva derivada e culturalmente herdeira do fute-
bol. Surgiu de adaptações nas regras que criaram o futebol de salão, na América 
do Sul, nas décadas de 1930 e 1940, e posteriormente, da intervenção e gestão da 
Fédération Internationale de Football Association (FIFA) a partir de 1989 (Santana, 
2008).

O futsal, assim como o futebol de salão e o futebol, caracteriza-se como um 
espaço de reserva masculina, historicamente constituída, com a participação fe-
minina ainda em processo de fortalecimento, sendo muito recente e sofrendo com 
barreiras socioculturais. Como exemplo, tem-se que a prática do futebol de salão 
feminino foi autorizada pela Federação Internacional de Futebol de Salão (FIFU-
SA) somente em 1983 (Santana & Reis, 2003). Apesar disto, a igura da mulher no 
futebol2 ainda é tímida, seja por fatores relacionados à ideia de um esporte de re-
serva masculina, seja pela falta de incentivo e patrocínio das equipes proissionais 
(Goellner, 2005).

A participação feminina no esporte em geral é, desde sua gênese, permeada por 
questões de gênero. A representação naturalizada de que homens e mulheres se 
apresentam masculinos ou femininos devido às características corporais que os di-
ferem, sustentou relações de desigualdade e permitiu que papéis sociais distintos 
fossem atribuídos a ambos (Goellner, 2007). Segundo Scott (1995), gênero é um 
elemento constitutivo das relações sociais e históricas fundadas sobre diferenças 
esperadas  entre os dois sexos, mas que não são consequência direta nem da biolo-
gia, nem da isiologia. Tais diferenças buscam explicar as persistentes desigualda-
des entre mulheres e homens e os papéis sociais atribuídos a elas.

Com base no número de participantes em Jogos Olímpicos, Coakley (2008) apon-
ta um aumento da participação feminina no esporte. Apesar disso, o esporte ain-
da se constitui em um universo masculino por excelência (Goellner, 2007). Há 
uma menor legitimação dos feitos das mulheres em relação aos homens (Marivoet, 
2002). No futebol, esta questão está bastante presente, uma vez que para praticá-
-lo, as mulheres precisam enfrentar barreiras sociais que atribuem à jogadora um 

2 O futsal é uma modalidade especíica e autônoma, diferente do futebol, porém com origem histórica no futebol 
de salão e, consequentemente, no futebol de campo. Tanto as entrevistadas quanto a literatura, embutem o 
mesmo valor simbólico ao futsal e ao futebol. Em alguns momentos do texto existe uma proximidade semântica 
do modo de abordagem e interpretações sobre fenômenos sociais próprios dessas modalidades. Ao falarem sobre 
uma, a associam a outra. Além disso, apurou-se que muitas vezes a formação esportiva se dá de modo conjunto 
entre ambas até o momento de escolha por uma das modalidades. Deste modo, em alguns trechos da discussão, 
o futebol será mencionado, porém não deve ser confundido com o futsal.
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processo de masculinização. Jogar futebol ou futsal signiica driblar o estereótipo 
homossexual, buscando construir novas possibilidades de ser mulher na sociedade 
contemporânea, incluindo esta prática como experiência de vida possível e legíti-
ma (Altmann & Reis, 2013). 

Abordar a sexualidade parece ser algo importante quando se analisa uma equipe 
feminina de futsal, e a forma de dar visibilidade às sexualidades é um ponto de 
destaque, pois as jogadoras parecem se preocupar com a posição ocupada pelo 
grupo em relação às demais praticantes de futsal feminino e à sociedade. Esta 
preocupação se dá em muito pelo preconceito, pois há um movimento da socie-
dade em relacionar a homossexualidade com condutas e aparências especíicas, 
que são reducionistas e contribuem para a visão preconceituosa de mulheres que 
praticam futsal (Silveira & Stigger, 2013).

Devido à discriminação social oriunda de estereótipos de gêneros presentes no 
campo esportivo até os dias atuais e a escassez de estudos qualitativos que abor-
dem o futsal feminino (Moore et al., 2014), a problemática central deste trabalho 
baseia-se em descrever a percepção de jogadoras de futsal de equipe do interior 
do Estado de São Paulo, Brasil, acerca da prática do futsal, e conhecer o modo 
como as atletas desta equipe de alto rendimento enfrentaram as discriminações 
sofridas desde a iniciação na modalidade.

O objetivo do presente trabalho é investigar o processo de atuação de mulheres 
no campo social do futsal, de modo a descrever suas percepções acerca da partici-
pação feminina em um espaço esportivo de reserva masculina.

Este estudo permite contextualizar a mulher nesse espaço, além de promover 
relexões sobre transformações sociais referentes a diferenças de gênero no espor-
te, incluindo o futsal como uma experiência de vida possível e legítima também ao 
universo feminino. Neste sentido, entrecruzam-se diferentes saberes das Ciências 
Sociais, numa problemática em que o corpo naturalizado à luz de convenções so-
ciais tradicionais se apresenta como eixo central na pesquisa.

1 Método

Este artigo é parte de um amplo projeto de pesquisa sobre processos de inserção 
e carreira esportiva de jogadoras brasileiras de futsal. Este trabalho enquadra-se  
numa abordagem qualitativa de pesquisa e como opção metodológica foi adotada 
a Teoria Fundamentada (Grounded Theory – termo original em inglês) (Strauss & 
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Corbin, 2008; Charmaz, 2009). Este método fundamenta-se na construção de uma 
teoria baseada nos dados produzidos e não em hipóteses anteriores analisáveis. 
Neste procedimento, é imprescindível que a produção e a análise ocorram para-
lelamente. No caso deste trabalho, os dados são oriundos de entrevistas semies-
truturadas com perguntas previamente elaboradas pelo pesquisador e testadas 
em uma entrevista piloto para que fosse aperfeiçoado e em seguida aplicado aos 
participantes do estudo, no caso jogadoras adultas de futsal de uma equipe do 
interior do Estado de São Paulo, Brasil.

Na Teoria Fundamentada não é possível pré-estabelecer o número de partici-
pantes da pesquisa e a inalização da produção de dados ocorre de acordo com a 
regra da saturação teórica (Charmaz, 2009). Neste trabalho, foram entrevistadas, 
no ano de 2014, 13 jogadoras de futsal de uma equipe do interior do Estado de 
São Paulo, da categoria adulta, com resultados de campeã e vice-campeã paulista 
entre os anos de 2011 e 2014.

O contato inicial foi feito com a comissão técnica da equipe e os responsáveis 
pela mesma indicaram a data e o local adequados para a realização das entrevis-
tas, que ocorreram de forma individual e no próprio local de treino no dia combi-
nado. Para a seleção das participantes, foram seguidos alguns critérios como:  ter 
idade maior a 18 anos e ter participado em pelo  menos uma partida do campeo-
nato paulista adulto feminino de futsal.

Para preservar a identidade das jogadoras, elas são identiicadas neste trabalho, 
de forma aleatória, como P1 (participante 1), P2, P3, sequencialmente até P13 3.

2 Implicações sobre gênero na prática do futsal feminino

Através da análise dos discursos foi possível destacar o seguinte eixo central: 
“Implicações sobre gênero na prática do futsal feminino”, bem como os seguintes 
temas: discriminação/ preconceito; percepção da participação feminina no futsal; 
manifestação da feminilidade.

2.1 Discriminação e preconceito
Doze entrevistadas relataram ter sofrido preconceito quando iniciaram no futsal, 

principalmente por colegas de escola, independente do gênero. Uma participante 
airmou ter sofrido discriminação por parte de sua professora de educação física 

3 O presente trabalho foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa vinculado à universidade da qual 
os autores fazem parte. Todas as participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
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escolar, enquanto outra também vivenciou na rua, onde jogava quando criança. Es-
tas atletas não relataram sofrer preconceitos na época das entrevistas. Uma única 
entrevistada relatou não ter sofrido qualquer tipo de preconceito quando iniciou 
na prática esportiva na juventude, mas apenas na idade adulta.

Acho que hoje em dia não tem mais tanto [preconceito] assim. Acho que as 

pessoas até gostam [do futsal feminino], porque é diferente. Na faculdade 

tem gente que comenta, porque a gente sai no jornal aqui, dá entrevista 

na TV, rádio, enim. E ai eles dizem “Te vi no jornal, bacana, parabéns”. 
Mas antigamente teve, com uma professora da escola. Ela falou “Não, tu 

não vai jogar porque isso é coisa de menino!” (P1).

Quando eu estava na sexta série, entrei numa escola em que eu ganhei 

bolsa de estudos. Eu sofri preconceito, as meninas achavam feio, porque 

eu era a única que jogava, e eu era excluída da turma, as meninas icavam 
me julgando, não conversavam comigo (P6).

Esses dados corroboram o estudo de Altmann e Reis (2013), com jogadoras de 
futsal de seleções adultas sul-americanas, que constataram que algumas atletas 
enfrentaram preconceitos apenas no início de suas carreiras, não vivenciando isto 
no alto rendimento.

Um dado relevante que deve ser destacado é o fato de que o preconceito enfren-
tado pelas atletas ocorreu principalmente no ambiente escolar. Com isso, embora 
a escola seja um ambiente onde algumas meninas iniciam no futsal, para Santana e 
Reis (2003) ela omite-se da tarefa de democratizar o esporte e ser um espaço para 
que meninas e meninos possam optar por essa modalidade. O futsal, bem como 
qualquer outra modalidade esportiva, poderia disseminar inclusão e transformação 
social, baseado no respeito, na cooperação e na educação, considerando a hete-
rogeneidade dos sujeitos e formando cidadãos críticos que relitam, questionem 
e pensem a prática e seu próprio corpo. Neste cenário, a escola também possui 
papel de disseminar ou não preconceitos, sendo este espaço determinante para 
a relação que as mulheres possam ter com a modalidade (Santana & Reis, 2003).

Apenas três atletas relataram enfrentar preconceito por parte de seus familiares 
em relação à carreira de jogadora de futsal, embora tenham dito que o restante 
da família ofereça muito apoio e suporte.
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Minha família sempre adorou, sempre gostou. Meu tio, minha avó sempre 

apoiaram, sempre gostaram, eu era meio que a estrela da família. A única 

pessoa assim que não apoia é meu pai, só que ele não tem muito contato 

comigo, ele acha feio, não gosta que eu jogue. Só que não adianta, eu 

gosto de jogar bola. (P6). 

Alguns relatos das participantes evidenciaram que o pai ou a mãe não apoiavam 
a ilha por acharem que o esporte era exclusivamente para homens e que aquele, 
portanto, não era um espaço do qual suas ilhas deveriam fazer parte. No entan-
to, é importante evidenciar que ao menos um membro da família demonstrou 
apoio. Uma característica presente na literatura, ilustrado no estudo de Silveira 
e Stigger (2013) com jogadoras de futsal da cidade de Porto Alegre/RS, Brasil, é o 
reconhecimento da igura do pai como de grande importância na escolha das joga-
doras. Altmann e Reis (2013) também mostram que atletas sofreram preconceito 
por pessoas de sua família, embora acreditem na inluência do apoio familiar como 
fundamentais para sua continuidade na modalidade.

2.2 Perceção sobre a participação feminina no futsal
Doze atletas relataram seu primeiro contato com a modalidade na companhia 

exclusiva de meninos, seja na escola, na rua ou outros espaços de lazer. Algumas 
ainda citam que, no início, participavam com meninos em uma prática já sistemá-
tica de treinos de futsal: 

A gente treinava e eram todos meninos, então eu teria que, como eu era 

menina, me dedicar mais ainda (P12).

Essa vivência inicial com meninos, para algumas atletas, foi importante para que 
se dedicassem ainda mais e fossem capazes de provar que poderiam jogar. O de-
poimento acima evidencia que as próprias meninas identiicam a necessidade de se 
airmarem neste espaço, a partir de suas próprias competências esportivas, sendo 
esse processo talvez mais duro para mulheres do que para homens.  Moura (2003) e 
Altmann e Reis (2013) constataram também que o convívio com homens foi impor-
tante e vantajoso para a aprendizagem das atletas, visto que eles são considerados 
por elas mais fortes e habilidosos nesse campo. Analisando esse dado, ica notório 
que o comportamento e o corpo do homem, nesse campo esportivo do futsal, são 
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modelos para as atletas. É com o jogar deles que elas comparam suas habilidades 
e seu bom futsal. Uma das informantes de Silveira e Stigger (2013) declara que a 
goleira de sua equipe se atira como um goleiro na bola. Assim, ao airmarem que 
elas aprendem melhor jogando contra meninos, as próprias jogadoras se colocam 
em situação de inferioridade em relação à prática e potencial dos homens, mesmo 
que não de forma consciente, mas sim reproduzindo um cenário de desigualdade 
de gênero próprio deste campo esportivo

Essa vivência com meninos também contribuiu para os relatos das entrevistadas 
sobre preconceito, vivenciados no início da carreira, pois foi na companhia deles 
que iniciaram no futsal e deles provinham os comentários preconceituosos quando 
criança. O mesmo pôde ser encontrado em estudo de Altmann e Reis (2013), no 
depoimento de uma atleta quando questionada sobre sua experiência prática com 
meninos na infância. Ela airma que às vezes eles a chamavam de “machinho”. 
Portanto, do mesmo modo que muitas crianças, apesar do preconceito que sofrem, 
ainda continuam envolvidas com a prática esportiva, esta forma de violência pode 
ser um fator motivador da desistência ainda nos primeiros contatos com o futsal.

Quanto à diferenciação entre homens e mulheres praticantes de futsal no alto 
rendimento, seis entrevistadas evidenciaram o patrocínio como o principal pon-
to de diferença e manifestação de preconceito. Para elas, falta investimento no 
futsal feminino, principalmente se comparado ao que o time de futsal masculino 
da mesma cidade recebe. Uma das atletas airmou que, embora o futsal feminino 
tenha melhores resultados do que o masculino naquele município, elas não conse-
guem apoio e visibilidade compatíveis:

O masculino tem bem mais patrocínio, conseguem bem mais, mesmo não 

sendo uma equipe vitoriosa que vem conquistando bastante coisa, mas 

sempre há um patrocinador maior, uma expectativa maior (P10).

A falta de investidores pode estar associada, dentre outros fatores, à falta de 
visibilidade do futebol feminino e vice-versa (Goellner, 2005). Outra entrevistada 
deste estudo airmou que devido ao preconceito sobre o futsal feminino, todos 
precisam se empenhar para conseguir patrocínio, desde a comissão técnica até às 
jogadoras, o que ela airma não acontecer em muitas equipes.  Esse empenho por 
parte das atletas, referido na fala da entrevistada, diz respeito, além do êxito es-
portivo, também à vida pessoal, como o modo de vestuário e comportamento das 
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jogadoras. Na perspectiva das atletas, qualquer gesto, dizer ou manifestação tida, 
social e historicamente, como masculina, afastaria possíveis investidores. Segundo 
Goellner (2005), juntamente com a ausência de patrocínio, a aproximação entre 
futebol e masculinização da mulher e as noções de beleza que se aproximam da 
feminilidade esperada pela sociedade, acabam reforçando alguns discursos dire-
cionados à privação da participação delas em algumas modalidades esportivas. 

Por vezes, o esporte feminino não é tão valorizado, pois muitos consideram en-
volver menos agressividade e intensidade. Por ser considerado diferente do mas-
culino, há uma crença histórica de que as mulheres fazem esporte, mas não como 
os homens (Coakley, 2008). 

Para as jogadoras entrevistadas por Silveira e Stigger (2013), a masculinização da 
mulher dentro do universo do futsal rotula o esporte e também está diretamente 
associada à falta de patrocínio. Para uma das informantes dos autores, há uma 
resistência da mídia em apoiar tanto o futebol, quanto o futsal feminino que, até 
então, estão associados à masculinização da mulher e à homossexualidade.

2.3 Manifestação da feminilidade

Sobre a percepção das atletas entrevistadas em relação à forma com que as mu-
lheres em geral lidam com a presença feminina no futsal, oito airmaram que de 
alguma forma há preconceito, seja por acharem  que o futsal é um esporte para 
homens, seja por acreditar que as mulheres que o praticam também se tornam 
masculinizadas. As atletas relataram que algumas mulheres julgam o tipo de rou-
pa, o corte de cabelo, o peril estético de modo geral e a sexualidade. Uma das 
entrevistadas airmou que, por todo esse preconceito que elas demostram, o futsal 
feminino não consegue apoio nem mesmo entre as mulheres: 

Eu acho que as mulheres, às vezes, nem entendem muito de futsal e acabam 

julgando sem motivo. Eu já vi muitas vezes que só porque a mulher joga 

futsal ou futebol é macho-fêmea, essas coisas. E não tem aquele apoio femi-

nino, aquele incentivo. As próprias mulheres não estão do nosso lado (P10).

Eu acho que elas generalizam o futebol feminino. Toda menina que joga é 

masculina, toda menina que joga tem que andar com “shortão”. Eu acho 

que elas são preconceituosas em relação a isso também. Toda menina que 

joga bola não pode se vestir bem, não pode andar de salto alto, não pode 

usar vestido. Não é assim! (P7)
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Complementando tal airmação, Moura (2003) constatou, nas palavras de uma 
de suas entrevistadas, a possibilidade do preconceito ser também exercido pelas 
mulheres, a qual airmou que muitas olham com desconiança e acham que são 
lésbicas. Tal posicionamento também foi possível veriicar na fala das atletas do 
presente estudo.

Além de estar associada à falta de patrocínio, a percepção do futsal como um es-
porte de reserva masculina e a vinculação das meninas que jogam à masculinidade 
ou à homossexualidade, delimitam os campos do futsal e do futebol como sendo 
locais inadequados a mulheres. Assim, procura-se manter as relações de gênero 
como elas se apresentam na sociedade historicamente, bem como fortalecer a 
privação da participação das mulheres nestas atividades (Altmann & Reis, 2013).

O preconceito baseado na orientação sexual das jogadoras dá-se pelo fato de 
que as mulheres praticantes do futsal podem apresentar traços corporais e gestos 
próximos das características construídas social e historicamente como masculinas, 
o que faz com que a modalidade seja vista pejorativamente como um universo 
de mulheres homossexuais (Silveira & Stigger, 2013). Tal fato pode ser visto na 
fala de P10 quando diz que as pessoas veem uma mulher que joga futsal como 
‘macho-fêmea’. Este fato pode ser justiicado por estar agregado ao discurso da 
masculinização da mulher, a associação entre a aparência corporal e a identidade 
sexual, ou melhor, a suspeição de que a mulher que habita esse corpo tido como 
viril vivencia seus desejos, seus amores e seus prazeres a partir de um referente 
que não aquele considerado como normal sob uma perspectiva binária, como seja 
o da heterossexualidade (Goellner, 2005). 

Quanto às formas de manifestação da feminilidade no futsal, de forma conserva-
dora, ligada à reprodução de tal ordem social, doze jogadoras relataram a estética 
como algo que as atletas deveriam ter em atenção. Cuidados como arrumar o 
cabelo, fazer as unhas, cuidar da pele, usar perfumes e maquiagens. Cinco entre-
vistadas também destacaram que as roupas fora do ambiente do futsal auxiliam na 
criação de uma imagem mais feminina à equipe, além dos uniformes de jogo e trei-
no que deveriam ser mais curtos e menos largos do que os masculinos, como forma 
de expressar a feminilidade e atrair mais interessados ao esporte, assim como 
patrocinadores. Quatro entrevistadas airmaram acreditar que a mulher deve ter a 
obrigação de se cuidar numa direção de comportar-se e aparentar-se de modo que 
destaque sua feminilidade:
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A ideia que eu tenho é que como a gente joga futsal, a gente tem que se 

cuidar mais ainda, ser mais feminina. Ser mais feminina em todos os as-

pectos possíveis, porque querendo ou não, o modo como a gente se cuida 

e se veste também pode inluenciar o patrocinador, pode ajudar a equipe 
a ter mais valorização, a gente tem que visar isso também. Se cuidar, pin-

tar as unhas, fazer sobrancelha e cabelo (P12).

No futsal, as meninas gostam de sempre estar bem arrumadas, com o 

cabelo bem bonito, elas saem bem vestidas, se preocupam com o que as 

pessoas vão falar, se vão olhar. Elas se respeitam muito. Elas são vaidosas. 

E eu acho isso muito importante! Porque a pessoa quando vai patrocinar 

um time ele olha esses detalhes (P11).

Nota-se no discurso das participantes a busca por uma aparência que corres-
ponda ao que é esperado pela sociedade como práticas femininas, que inclusive 
legitimem sua presença neste campo onde se espera também a virilidade dos ges-
tos. O discurso das atletas aponta para uma posição de aceitação desse cenário 
e adaptação de modo a atender a tais expectativas, e a conquistarem apoio para 
sua prática. Duas atletas ainda ressaltam que muitas pessoas julgam a aparência 
delas por estarem mais próximas do que se é compreendido e construído como 
gênero masculino. No futsal, como em qualquer outra modalidade esportiva, algu-
mas mulheres têm o cabelo mais curto, fato não relacionado a não se cuidar ou ser 
homossexual. A questão aí presente é que gênero e sexualidade tornaram-se duas 
coisas inextricavelmente vinculadas (Goellner, 2005).

Para essas atletas, há um estereótipo de ser jogadora de futsal muito mais re-
lacionado à masculinização estética ou comportamental das praticantes, do que 
à própria orientação sexual. O mesmo foi revelado no estudo de Silveira e Stigger 
(2013), que mostrou que quando a maneira de ser feminina de uma mulher se 
aproxima dessa masculinidade, ela sofre resistência inclusive das próprias colegas 
de equipe. Elas airmam que a orientação sexual não pode ser um motivo para 
preconceito.

Outras duas atletas destacaram também que a inluência das amigas e compa-
nheiras de equipe pode inluenciar no modo de se vestir e se comportar das joga-
doras, direcionando-o a uma perspectiva tida como mais feminina: 
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Teve um ano que chegou uma menina que ela não se arrumava para o 

jogo. Ficava com o cabelo meio bagunçado. E a gente começou a pegar no 

pé dela. “Vem cá que a gente vai arrumar teu cabelo pro jogo”. A gente 

prendia direitinho e arrumava. Nós falamos mesmo! Ai ela começou a se 

arrumar. Tinha outras meninas também que só jogavam de cabelo solto, 

nós começamos a fazer prender o cabelo e por ai a gente vai ajudando 

também. Porque nós somos mulheres então quem vai assistir quer ver 

mulheres jogando, se arrumar faz parte (P1).

Na transcrição de P1 acima, ica evidente a tentativa de fazer com que uma 
colega de equipe apresente características estéticas próximas das construídas so-
cial e historicamente como femininas. Embora aceita no grupo, para as demais, 
ela pode não ser bem vista perante o público nos jogos ou até mesmo por um pa-
trocinador. Nota-se, portanto, que há uma depreciação das mulheres tidas como 
masculinizadas, como já exposto anteriormente, uma vez que neste cenário, jul-
ga-se o quão feminina é uma mulher pela exterioridade do seu corpo (Goellner, 
2005). 

Assim sendo, a airmação da feminilidade no futsal se torna algo extremamente 
importante para essas atletas, uma vez que elas mesmas acreditam que, para 
serem bem vistas, precisam e devem adotar uma feminilidade próxima das ca-
racterísticas que lhe são conferidas histórica e socialmente. Demostrando assim, 
que gênero se tornou nesse campo esportivo do futsal feminino, um instrumen-
to de hierarquização e dominação, juntamente com o desempenho (Silveira & 
Stigger, 2013). Além disso, na sociedade, é possível perceber certa valorização 
estética corporal das atletas, o que faz com que, muitas vezes, mesmo provando 
sua competência como esportistas, atributos físicos acabam facilitando, ou até 
oportunizando a conquista de patamares mais altos no esporte, incluindo fama e 
contratos publicitários (Coakley, 2008).  

O paradoxo existente é que, embora as atletas esperem que as jogadoras de 
sua equipe não apresentem a feminilidade próxima da masculinidade hegemôni-
ca quanto à estética e comportamento, dentro e fora do ambiente esportivo, as 
demandas do jogo de futsal exigem que elas apresentem gestos viris tidos como 
masculinos. Assim, mesmo se os comportamentos femininos são evidentes nos ves-
tuários e fora do jogo, durante as partidas, as jogadoras atuam dentro de padrões 
normalmente associados aos homens, onde não raramente elas dividem a bola 
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utilizando o corpo de maneira viril e até violenta (Silveira & Stigger, 2013). Desse 
modo, tratando-se de um país como o Brasil, onde o futebol é uma modalidade 
esportiva considerada integrante da identidade nacional:

... torna-se necessário pensar o quanto este ainda é, para as mulheres, um 

espaço não apenas a conquistar mas, sobretudo, a ressigniicar alguns dos 
sentidos que a ele estão incorporados, de forma a airmar que esse espaço 
é também seu. Um espaço de sociabilidade e de exercício de liberdades 

(Goellner, 2005, pp. 150).

3 Considerações inais

O relato das atletas de futsal entrevistadas trouxe relexões acerca da partici-
pação feminina em uma modalidade esportiva tida como de reserva masculina. 
Foi possível veriicar que as primeiras experiências dessas atletas com o futsal 
se deu na presença de homens, dado este que corrobora com os encontrados na 
literatura. Essa vivência com meninos pode ter contribuído para os relatos de que 
no início, as atletas enfrentaram preconceitos, já que a maioria das entrevistadas 
airmou ter passado por isso nessa fase, principalmente no âmbito escolar, pelos 
próprios colegas de escola. Algumas atletas airmaram também terem enfrentado 
preconceito por parte de seus familiares. 

 Considerando os resultados deste estudo, foi constatada a possibilidade 
do preconceito ser exercido por homens e mulheres. Seja por elas considerarem o 
futsal como um esporte masculino ou por verem as mulheres que o praticam como 
masculinizadas. De qualquer modo, airmaram que em geral, o preconceito atual-
mente ainda parte mais dos homens.

O patrocínio destacou-se como um importante modo de diferenciação entre ho-
mens e mulheres praticantes de futsal no alto rendimento. Ao associarem o pre-
conceito à falta de investimento, as atletas do estudo acreditam que a demons-
tração da feminilidade em um esporte predominantemente masculino se torna 
essencial e está diretamente ligada a uma imagem positiva da equipe. Para serem 
bem vistas, as atletas precisam adotar uma feminilidade próxima das característi-
cas que lhe são conferidas histórica e socialmente, contribuindo desse modo para 
a reprodução dos estereótipos de gênero.
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Nota-se também que, agregado ao discurso da masculinização da mulher, há uma 
associação entre aparência corporal e identidade sexual. Com isso, o estereótipo 
do que é ser jogadora de futsal está muito mais relacionado e envolvido à mascu-
linização estética ou comportamental das praticantes do que à própria orientação 
sexual. Isto evidencia que nesse campo esportivo não só o desempenho se tornou 
um instrumento de hierarquização, mas também as manifestações de gênero.

Por im, cabe às mulheres praticantes de modalidades tidas como de reserva 
masculina enfrentarem as barreiras e desaios associados a tal prática que, embora 
liberal do ponto de vista esportivo, é altamente conservadora frente às implica-
ções associadas ao gênero. Além disso, é válida a busca por conquistar e airmar 
a legitimação da mulher no campo esportivo do futsal como mais um ambiente 
de possibilidades, de sociabilidade e liberdade de expressão perante a sociedade 
contemporânea e aos próprios praticantes. 

Cabe nessa discussão, procurar abandonar o paradigma existente de igualdade 
ou desigualdade entre os gêneros, que remete à associação do homem ou da mu-
lher como inferiores ou superiores entre si. Dessa forma, que ique tangível que 
cada um com suas respectivas particularidades, airmem então uma relação de 
alteridade e não de desigualdade.

Como objeto de estudo futuro, aponta- se que sejam realizadas pesquisas re-
ferentes ao abandono da prática do futsal por meninas, e conhecer os motivos e 
razões que possivelmente as levaram a isso, como a falta de apoio e diiculdades 
que sofreram por praticarem um esporte tido como de reserva masculina, princi-
palmente no Brasil.
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Resumo: O principal problema com que se deparam as economias de muitos países em desenvolvi-
mento, em particular da Guiné-Bissau, é a forte dependência de endividamento para inanciar o seu 
orçamento, nomeadamente os investimentos.
A Guiné-Bissau ocupava em 2013 a 15ª posição no ranking de 178 países, elaborado pelo Fragile Sates 
Index, podendo assim airmar-se que se trata de um Estado com inúmeras fragilidades. O golpe de 
Estado ocorrido em abril de 2012 acentuou estas fragilidades e provocou um retrocesso dos progressos 
realizados nos anos anteriores e que tinham em vista a melhoria das politicas macroeconómicas e das 
suas perspetivas. Tendo a crise política, associada a este acontecimento, afetado negativamente os de-
senvolvimentos económicos do país. Neste texto faz-se uma relexão sobre a contribuição da integração 
da Guiné-Bissau na CEDEAO e adesão à UEMOA neste contexto.
Palavras-Chave: Situação Económica da Guiné-Bissau/UEMOA, Desenvolvimento Económico, castanha 
de caju. 

Abstract: The main problem facing the economies of many developing countries, particularly Guiné-
Bissau, is the strong reliance on indebtedness to inance their budget, including investment. In 2013, 
Guinea-Bissau was ranked 15th in the 178-country ranking by the Fragile Sates Index, which can be said 
to be a fragile State. The coup d’état which took place in April 2012 accentuated these weaknesses 
and led to a setback of the progress made in previous years and aimed at improving macroeconomic 
policies and their prospects. Having the political crisis, associated with this event, negatively aßected 
the economic developments of the country. In this text a relection is made on the contribution of the 
integration of Guiné-Bissau in CEDEAO and adhesion to UEMOA in this context. 
Key Words: Economic Situation of Guinea-Bissau / UEMOA, Economic Development, cashew nuts.
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1 Introdução 

A CEDEAO (Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental ) é composta 
por quinze Estados-Membros, não obstante a pluralidade linguística e de dialetos 
que se encontram na região, a língua oicial predominante é o Inglês (65% da 
população da região), seguida do Francês. O Português surge como terceira 
língua, sendo a língua oicial em Cabo Verde e Guiné-Bissau, que no seu conjunto 
representam 0,7% da população residente na CEDEAO. 

Figura n.º 1: Países de membros da CEDEAO

Fonte: http://www.spu.ecowas.int/

A CEDEAO foi criada com o intuito de promover o ideal de autossuiciência coleti-
va através da união comercial, estabelecendo um bloco único e vasto de comercio 
por meio da cooperação económica. Desta forma destaca-se a sua visão que passa 
por “estabelecer uma região sem fronteiras, onde a população acede aos recursos 
abundantes da região e demonstra a capacidade de os explorar pela criação de 
oportunidades num ambiente sustentável.” (CEDEAO, 2014)

De acordo com a CEDEAO, a integração da Guiné-Bissau neste espaço mais am-
plo, é uma mais-valia no que respeita à capacidade de captação de capital ex-
terno, criando condições para colmatar a exiguidade do seu mercado interno e a 
inexistência de uma tradição comercial, em termos de economia formal, com os 
países com quem tem fronteiras comuns.
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Em 1994, sete países desta região formaram a União Económica e Monetária do 
Oeste Africano (UEMOA), partilhando o franco CFA como moeda comum. Atual-
mente a UEMOA é constituída por 8 Estados membros: Benim Burkina Faso, Costa 
do Marim, Mali, Niger, Senegal, Togo e Guiné-Bissau. Os seus principais objetivos 
passam por:

 � Reforçar a competitividade das atividades económicas e inanceiras dos Estados 
membros;

 � Harmonização das políticas iscais, essenciais ao bom funcionamento do mer-
cado comum;

 � Facilitar a coordenação de políticas sectoriais comuns, principalmente no do-
mínio da agricultura, energia, indústria, minas, infraestruturas, transporte e 
telecomunicações. 

2 Guiné-Bissau - Enquadramento Regional e Politico 

A Guiné-Bissau tem uma extensão territorial de 36.544 km² e situa-se na Costa 
Ocidental da África, limitada a norte pela República do Senegal, a leste e sul pela 
República da Guiné-Conacri e a oeste pelo Oceano Atlântico. A população em 20124 
era de cerca de 1.663.558 milhões de habitantes, dos quais três quartos viviam no 
meio rural e cerca de 20% na capital Bissau.

Os portugueses chegaram a Guiné-Bissau em 1446, com o objetivo de dominar e 
explorar o país. Contudo, esta aspiração da potência colonial conheceu sobressal-
tos, tendo sido confrontada com uma resistência impar da parte do povo guineen-
se. Esta resistência reletiu-se no curto período de dominação de Portugal em re-
lação a este país, sendo menos de 60 anos no continente e 37 anos no arquipélago 
dos Bijagós (Mendy,1997).

A Guiné-Bissau, diferentemente de Angola e Moçambique, que foram colónias 
de povoamento, foi uma colónia do enquadramento para exploração. Contudo, o 
facto de ser colonizada por Portugal valeu-lhe a prerrogativa de integrar a CPLP 
(Comunidade de Países de Língua Portuguesa), criada em 1996, que integra Angola, 
Brasil, Cabo-verde, Moçambique, Portugal, São-Tomé e Príncipe e Timor-Leste.

Em termos de localização geográica em relação aos congéneres com os quais 
partilharam o mesmo passado colonial, considera-se a Guiné-Bissau um enclave, 

4 Fonte: PNUD 2012 e World Bank.
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localizando-se geograicamente distante dos outros países, exceto Cabo Verde. Por 
sua vez, partilha as fronteiras físicas apenas com países francófonos, antigas co-
lónias da França, nomeadamente a Guiné ao sul e a República do Senegal a norte. 
Assim, em termos culturais a Guiné-Bissau aproxima-se mais dos seus vizinhos fran-
cófonos da sub-região, o que faz com que a integração da Guiné-Bissau no seio da 
UEMOA seja uma forma de reencontro entre irmãos, que foram separados relutan-
temente pelas potências coloniais no decurso da conferência do Berlim de 1884.

2.1 Principais Indicadores Macroeconómicos 
Até inais do ano 2009, a economia da Guiné-Bissau estava caracterizada por 

fortes desequilíbrios estruturais e macroeconómicos. A conjuntura económica in-
ternacional que atualmente se vive é marcada, cada vez mais, por uma tendência 
de criação de grandes blocos económicos comerciais. 

A mundialização das economias, para já não citar as implicações que daí possam 
advir, tais como a aberturas das fronteiras entre os países; a redução do papel do 
Estado; a adoção de uma política com vista à aceleração das reformas estruturais 
destinadas a promover o crescimento económico e a redução da pobreza; e a forte 
pressão da concorrência internacional (orientados numa política económica de di-
mensão Regional), são fatores que devem conduzir os países a organizarem-se em 
torno de mercados comuns, uma vez que isoladamente é impossível agirem. 

A Guiné-Bissau registou, em 2011, um nível de crescimento económico superior à 
média dos anos precedentes, impulsionado pelo bom comportamento das exporta-
ções de castanha de caju, o seu produto preponderante. A inlação vem mantendo 
até ao presente a trajetória descendente que vinha registando desde meados do 
ano anterior (2010). Tendo a evolução económica sido ainda marcada pela insta-
bilidade política e social, com relexos transversais à atividade económica, houve 
uma desaceleração do crescimento, que se traduziu, por sua vez, num grave de-
sequilíbrio externo, produtividade muito baixa, ausência de competitividade de-
corrente da conjugação da descida do preço internacional do caju e dos níveis de 
iscalidade aplicados às exportações, a que se juntou um acentuado desequilíbrio 
nas contas públicas, no contexto do clima de incertezas vivido no país.

A Guiné-Bissau é um dos países mais pobres do mundo, segundo os dados do Insti-
tuto Nacional de Estatística e Censos da Guiné-Bissau (INEC), com um PIB estimado 
em cerca de 200 bilhões francos CFA (cerca de 425 milhões de USD), em 2010, para 
uma população de aproximadamente 1.6 milhões de habitantes.
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Iniciou, depois de vários anos, uma série de reformas, entre as quais o sanea-
mento das Finanças Públicas. Assim, em 2010, o Governo baseou a sua política na 
aceleração das reformas estruturais destinadas a promover o crescimento econó-
mico e a redução da pobreza, assim como a atingir o ponto de conclusão da Inicia-
tiva de Países Pobres altamente Endividados.

No ano 2011, após ter beneiciado de uma boa campanha de comercialização de 
castanha de caju, a taxa do crescimento do PIB real situou-se em 5.3%.  

O acontecimento político militar de 12 de abril de 2012 afetou os principais 
sectores da economia, nomeadamente as Finanças Públicas, sector real e sector 
externo. Por conseguinte, certos credores e parceiros de desenvolvimento, nomea-
damente a EU (União Europeia) o Fundo Monetário Internacional (FMI), o Banco Africa-
no de Desenvolvimento (BAD), o Banco Mundial e países como Angola, suspenderam 
o inanciamento de alguns projetos públicos, o que condicionou a sua execução. 
Um exame das evoluções do crescimento do PIB por setores de atividade revela 
uma forte lutuação, sinal de instabilidade de atividade sectorial.

Dados do FMI (2012) indicam que a taxa de crescimento do PIB real inicialmen-
te prevista foi de 4,5%, mas a realização com a base nos resultados do exercício 
económico foi de -1,5% contra 5,3% em 2011. Esta forte desaceleração da taxa do 
crescimento em 2012 explica-se essencialmente pela diminuição da produção e 
exportações de castanha de caju e a diminuição do Investimento público.

Tabela n.º 1: Indicadores Macroeconómicos

Indicadores 2009 2010 2011 2012 2013 

PIB real (t.v. anual) 3,4 4,5 5,2 -1,5 3,5 

Inflação (t.v.a. Média) -2,8 2,3 5,0 2,1 2,6 

Massa monetária (t.v. anual) 6,8 29,6 39,1 -5,2 3,1 

Balança corrente (% PIB) -5,7 -8,4 -1,1 -5,8 -5,2 

Saldo orçamental (% PIB) 3,7 -2,2 -1,4 -2,8 -0,1 

Dívida externa (% PIB) 129,0 22,4 21,3 25,2 27,0 

 

Fonte: Agencia BCEAO na Guiné-Bissau, FMI

De acordo com as previsões do INEC, até inal de 2012 a economia da Guiné-Bis-
sau atingiu uma taxa de crescimento negativo de 2,2% contra 5,3% em 2011. Este 
forte recuo no crescimento económico teve como relexo o fraco desempenho nos 
diferentes sectores das atividades económicas. 



Malam Sambú, António Augusto Costa & Ana Lorga da Silva

102 

De acordo com a agência do Banco Central dos Estados da África Ocidental 
(BCEAO) na Guiné-Bissau (2011), a perspetiva sobre a taxa de inlação média anual 
deverá melhorar, sob a hipótese de uma estabilidade na evolução de preços dos 
produtos petrolíferos e alimentares no mercado internacional. No ano 2012, o pre-
ço situou-se em 2,2% contra 5,1% em 2011 e 2,9% para 2013.

A Guiné-Bissau tem tido, tradicionalmente, um déice comercial de grandes di-
mensões (ver Tabela 1). Os saldos das balanças comercial e corrente do país melho-
raram sensivelmente em 2011, tendo-se aproximado de uma situação de equilíbrio 
(-1,2 e - 1,1% respetivamente), fruto do rápido aumento das exportações de casta-
nha de caju, as quais registaram um aumento de 100% e correspondem a mais de 
95% das exportações totais. 

As contribuições dos respetivos bens e serviços para o déice comercial variam 
signiicativamente, em parte devido à lutuação nos preços das matérias-primas, 
tanto para a importação, predominantemente arroz, e de produtos petrolíferos. 

3 Abertura da Economia e Relações Comerciais 

De acordo com o African Economic Outlook (2013), a Guiné-Bissau depende for-
temente de ajuda externa. A balança comercial da Guiné-Bissau tem vindo, desde 
2008, a mostrar-se deicitária e fortemente dependente das exportações de casta-
nha de caju, cuja performance é afetada pela variação dos preços deste produto 
nos mercados internacionais e lutuação nas colheitas.

A média do déice da balança comercial nos últimos 5 anos é de 80 milhões de 
USD, reletindo a dependência externa do país ao nível das trocas comerciais.

“A castanha de caju é de longe a cultura comercial mais importante da Guiné-
-Bissau. Na realidade, o grau de dependência em relação às exportações desta 
cultura é mesmo superior à dependência das exportações da maioria dos países da 
Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) relativamente às expor-
tações de petróleo. Este facto levou muitos observadores a promover a diversii-
cação relativamente ao caju como um objetivo primário de qualquer esforço de 
promoção comercial. Independentemente de quão louvável a diversiicação possa 
ser (e, deveras, constitui um objetivo válido, não só por aumentar rendimentos 
mas, também, por reduzir as características de risco das receitas das exportações) 
é impossível alcançar o sucesso alargado na promoção de exportações sem um alto 
grau de sucesso no sector da castanha de caju.”(Banco Mundial, 2009, 2, p.75) 
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A instabilidade das receitas de exportação deve-se fundamentalmente a caracte-
rísticas individuais das economias dos países, sendo a vulnerabilidade das receitas 
externas acentuada nos países onde os recursos são precários. Deste modo, um 
país que apresente a sua economia inanciada essencialmente através da exporta-
ção de um único produto, deve criar mecanismos de renda e estratégias adequadas 
para desenvolver esse setor e contornar eventuais fragilidades.

Neste sentido, a preocupação manifestada na Conferência Nacional sobre o caju 
em outubro de 2008 acordou que a promoção da transformação e de uma melhor 
produção e comercialização seriam elementos chaves da estratégia nacional.

“Uma aritmética simples reforça esta observação – com 98% das receitas de 
exportação e 10% da receita iscal proveniente desta cultura, um sucesso sem pre-
cedentes pode produzir só um aumento marginal no valor total. Contudo, outros 
fatores além da aritmética ditam que o primeiro objetivo de qualquer esforço 
comercial seja dirigido para o sector da castanha de caju.” (Banco Mundial, 2009, 
2, p.75).

Mesmo obtendo uma renda pela exportação dum só produto, em que o aumento 
no cultivo do caju não é, por conseguinte, um acidente – os produtores estão a 
comportar-se muito de acordo com o que as previsões de vantagem comparativa 
ditariam. Eles gravitam à volta dum produto em que têm custos relativamente 
mais baixos do que os outros produtores. Assim sendo, a Guiné-Bissau vai conti-
nuar dependente de importantes ajudas externas para inanciar grande parte das 
suas despesas do Orçamento de Estado e outras atividades de desenvolvimento, 
sempre que aquelas rendas se revelam insuicientes para as suas necessidades. A 
dependência é, sobretudo, em relação aos mercados externos e é reforçada pelo 
facto de não se poder inluenciar o mercado dos produtos que se exporta. Por outro 
lado, esses bens de exportação são, geralmente, bens cuja procura mundial não é 
crescente, mas sim estacionária ou mesmo decrescente.

Neste sentido, a economia guineense está confrontada com diiculdades e é pre-
ciso aumentar a diversiicação das suas exportações, só assim pode contribuir para 
a não redução da instabilidade das suas receitas de exportação.

A pequena procura externa do produto, associada ao aumento da população gera 
um aumento de excedente de mão-de-obra que não é absorvida pelo mercado lo-
cal de trabalho, devido à falta da implementação de uma estratégia clara e bem 
deinida para o setor da castanha de caju. Isto obriga as populações que vivem no 
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campo a procurarem na migração uma oportunidade para melhorarem a sua condi-
ção de vida na cidade e/ou emigrar para o estrangeiro.  

Autores como Hymer (1960) e Schumpeter (1984, 2012) demonstraram que os 
estados com as economias frágeis são condicionadas a abrirem-se mais às trocas 
internacionais, em razão da sua fraca capacidade de especialização, e que essa 
abertura é tanto mais acentuada quanto maior for o grau do seu desenvolvimento. 

Também Guillaumont (1988), defendeu que a abertura ao exterior é uma ne-
cessidade vital para as pequenas economias, devido ao desequilíbrio estrutural 
existente entre a procura e a oferta.

Tal como referido pelo African Ecnomic Outlook (2013) a adesão da Guiné-Bissau 
a UEMOA acarretou numa nova reconiguração do mercado regional, passando as 
recomendações da politica comercial por criar uma maior estabilidade e transpa-
rência do regime tarifário. Estas reformas económicas têm em vista a abertura e 
promoção das trocas comerciais com o exterior.

3.1 As Exportações
Nos últimos anos, cerca de 80% das exportações da Guiné-Bissau destinam-se ao 

mercado indiano, 99% das quais consistiram em exportações de castanha de caju, 
num valor global médio de 60 milhões de USD.  

As exportações da Guiné-Bissau para a CPLP apresentam pouca expressão, sendo 
Portugal o maior cliente da comunidade, importando fundamentalmente madeira 
e algodão em bruto ou simplesmente esquadriada (0,5 M USD), algodão (0,3 M 
USD) e máquinas para fabricação de papel ou celulose (0,2 M US $)5. Isto é, 1% das 
importações portuguesas têm como origem a Guiné-Bissau.

Em 2012, as principais exportações para Portugal foram matérias-primas, re-
presentando cerca de 66,8% do total deste luxo, nomeadamente, outros artigos 
manufaturados (73%), alimentos e animais vivos (14%), máquinas e equipamentos 
de transporte (7%) e Bebidas e tabaco (3%).

5 Fonte: UNCTAD, UNCTADstat, 2012
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Gráico n.º 1: Evolução de FBCF e das exportações e importações

Fonte: Dados de INE, BCEAO elaborado pelos autores 

A castanha de caju é, como já referido, a principal cultura de exportação e para 
a qual a Guiné-Bissau dispõe de signiicativas vantagens comparativas, tais como o 
clima e as propriedades do solo. A produção e exportação deste fruto apresentam 
um sucesso considerável. Não obstante o conlito político-militar, restrições inan-
ceiras e económicas, pouco apoio do governo, relatos de corrupção, interferências 
e manipulações do mercado, o país é, neste momento, um dos maiores produtores 
deste fruto e um dos três maiores exportadores in natura desse produto. O destino 
principal é a India, onde a castanha é depois processada para o consumo local e 
reexportada para a Asia Ocidental e mercados de países desenvolvidos (entre 95% 
e 99% nos últimos anos, de acordo com a administração das Alfândegas). A castanha 
de caju representou entre 88% e 99% da receita total de exportação entre 1999 
e 2007, de acordo com as fontes do BCEAO/FMI. Apesar das lutuações anuais, a 
tendência manteve-se durante a década seguinte, para se situar em 120.000 tone-
ladas em 2008 e 135.500 toneladas em 20096. 

Não se sabe bem se o aumento da participação de 99% de castanha de caju em 
2006 e 2007, comparada com uma participação ligeiramente inferior nos anos an-
teriores, se deve ao desaparecimento de outros produtos marginais de exportação, 
ou a uma mudança de metodologia estatística. O quadro é um pouco elucidati-
vo, contudo, uma vez que volumes importantes de pescado são também expor-
tados das águas da Guiné-Bissau. As exportações de pescado não aparecem nas 

6 Fonte: Dados de Comissão Nacional de Cajú - CNC
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 estatísticas oiciais de exportação devido à estrutura especíica das normas de 
origem do pescado. O pescado toma a nacionalidade do navio que o captura, inde-
pendentemente do lugar onde é capturado.

As exportações agrícolas representam mais de 98% do total das exportações de 
bens. Ela é de longe o maior empregador da economia, 65% do emprego total, e 
constitui um fator muito inluente no nível da pobreza do país7.

O desenvolvimento do mercado de exportação da castanha de caju constitui um 
sucesso popular afetando largamente o mundo rural. As exportações deste fruto, 
com apenas 1.200 toneladas em 1970, conheceu um salto quantitativo, atingindo 
cerca de 100 000 toneladas em 2005, 135 500 toneladas em 2009 e 122 300 em 
2010.

O cultivo deste fruto ocupa 47% da superfície plantada, implicando 80% das 
populações rurais nas atividades agrícolas, sendo um sector estratégico para a 
atração de investimento direto estrangeiro, criação de empregos e redução da 
pobreza. A possibilidade de aumento da produção é real, tendo em conta as novas 
plantações e o nível competitivo de rendimento (500 – 600 kg/ha), comparável aos 
países concorrentes como o Brasil, a Índia e o Vietname. Contudo, 96% é exporta-
do na sua forma bruta e apenas 4% da produção é transformada. Tendo em conta 
que a Taxa Interna de Rentabilidade (TIR) dos investimentos para a transformação 
da castanha de caju é elevada, então veriica-se que esta atividade apresenta um 
claro potencial económico com impacto na redução do desemprego e da pobreza e 
na criação de riqueza para o país.

A apresentação normal das exportações como uma divisão em produtos e desti-
nos pode ser facilmente resumida para a Guiné-Bissau: um produto de exportação 
dominante, castanha de caju e um destino principal, a Índia, onde a castanha é 
depois processada.

Uma participação de 99% da exportação de um só produto faz da Guiné-Bissau o 
país africano com maior concentração de exportações, ainda superior à Nigéria e 
à Guiné Equatorial, países exportadores de petróleo.

A Guiné-Bissau é atualmente o sexto maior exportador mundial da castanha de 
caju. O seu desempenho neste setor tão particular notável, apesar de não ter 
sido objeto de nenhuma atenção particular por parte do Estado ou dos parceiros 
externos.

7 Fonte: Contas nacionais/INEC
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3.2 As Importações
A integração da Guiné-Bissau na zona económica e monetária da UEMOA trouxe 

algumas mudanças na origem dos bens importados. Dados do FMI indicam que as 
importações da UE baixaram de 57% durante o período 1992 – 1999 para uma média 
de 46,5% durante 2004 – 2006.

Dentro desta, Portugal tem detido, durante vários anos, mais de metade do seu 
total e cerca de 20% das importações totais da Guiné-Bissau (FMI, 2004). 

A Guiné-Bissau compra ao exterior fundamentalmente bens de consumo, re-
presentando estes 50,5% do total das importações. Também com algum peso nas 
importações, existem os equipamentos de transporte, máquinas e equipamentos 
eletrónicos. Mas a queda foi menos acentuada durante os últimos anos. A redução 
da participação das importações da UE alterou-se de forma signiicativa, registan-
do-se um crescimento muito forte das importações com origem neste agrupamento 
regional (BM, 2007). Veriica-se uma subida das importações da China, mas de, 
acordo com FMI, ainda estão abaixo de 5% durante 2004-2006.

Nos últimos anos a UEMOA surge já a frente da UE, embora eventualmente al-
gumas importações que são atribuídas à UEMOA possam ter outra origem, em al-
guns casos europeia. Em termos de integração regional, a CEDEAO, praticamente 
confunde-se com a UEMOA, do ponto de vista das importações da Guiné-Bissau, já 
que, para além da UEMOA, os restantes países da CEDEAO têm um peso marginal.

Portugal e Senegal lideram a lista de países de origem das importações da Guiné-
-Bissau, representando, em 2012, cerca de 50%.

Dados fornecidos pelo BM (2010), também indicam que os dois países imediata-
mente a seguir, a Índia e a China, surgem recentemente como importantes parcei-
ros comerciais da Guiné-Bissau, por razões diferentes. No primeiro caso, devido 
a importância da Índia como grande importador da castanha de caju (este país 
recebe entre 90% a 95% das exportações da Guiné-Bissau, como já referido). No se-
gundo caso, por força naturalmente da grande expansão das exportações chinesas 
em todo o mundo, nos últimos anos.

Do lado das importações também se veriicou nestes últimos anos a emergência 
de um novo parceiro comercial relevante – o Vietname – país de origem de uma 
fração signiicativa do arroz importado.

Nas importações da Guiné-Bissau em 2012 é relevante destacar as compras de 
combustíveis minerais (20%), de arroz (9%), bebidas não alcoólicas (4%), pedra (4%) 
e tubos de ferro e aço (4%).
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Uma vez que os preços internacionais das categorias desses produtos lutuam 
bruscamente, as repartições da importação tendem a variar da mesma forma. 
Mas, apesar da subida mundial nos preços de produtos alimentares em 2006-2007 
(especialmente cereais), uma tendência de baixa das importações de produtos 
alimentares como parte do total das importações é projetada para o período de 5 
anos. Não se sabe bem se este desenvolvimento é devido ao aumento da produção 
local de géneros de primeira necessidade ou a uma subida nas importações «infor-
mais». Em qualquer dos casos, esta tendência parece ter sido invertida pelo menos 
temporariamente em 2008 com a subida dos preços.

Como previsto, a participação das importações de petróleo nas importações to-
tais aumenta com a subida dos preços mundiais de petróleo. Das importações de 
produtos alimentares, o arroz representa o único produto mais importante com 
cerca de 12% do total das importações, enquanto que a farinha, o açúcar e o 
óleo de soja representam cada um cerca de 2% do total das importações8.  
Das importações de produtos não-alimentares e não-petrolíferos, a maquinaria de 
construção de estradas aparece proeminentemente, seguida de veículos e cimen-
to.  

A Guiné-Bissau também importa quase todos os bens de consumo, uma vez que 
a já pequena base da produção industrial baixou ainda mais durante o conlito 
armado.

Desse modo, em razão desses aspetos, constata-se que a economia da Guiné-Bis-
sau continua a enfrentar grandes constrangimentos estruturais, tal como destaca-
do no Documento de Estratégia Nacional de Redução da Pobreza (DENARP I)

A diligência e a eiciência em vencer estes constrangimentos irão determinar 
o futuro económico e social do país no futuro, esperando-se alcançar a desejada 
autossuiciência alimentar e o equilíbrio da Balança Comercial, caso os governos 
procurem impor a si próprios e ao país uma disciplina séria, ao nível das políticas e 
das contas nacionais, e persigam a melhoria na eicácia dos investimentos.

A contribuição do sector primário (agricultura, pecuária, silvicultura e pesca) 
para a formação do PIB foi de 62% em 2008. A agricultura, dominada pela cultura 
de caju, ocupa uma grande parte da população ativa e concentra uma grande par-
te da pobreza rural. Ela ainda é marcada pelos seus métodos agrícolas obsoletos e 
sujeitos às lutuações dos preços mundiais deste fruto.  Nesse sentido, poderá ser 

8 Estas participações provêm das estatísticas das alfândegas, uma vez que a fonte do FMI é baseada nos dados da 
balança de pagamentos e não têm qualquer divisão detalhada por produto. 
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importante fazer um esforço na formação proissional e na importação de tecnolo-
gia no médio e longo prazo.

3.3 Comércio Externo e Balança de Pagamentos 
O cálculo do comércio total de bens e serviços comerciais (exportações + impor-

tações a preços correntes divididos pelo PIB) é muitas vezes, designado “rácio de 
abertura comercial”.

A política comercial está enquadrada nas recomendações da UEMOA, de orien-
tação bastante liberal, com previsibilidade e transparência do regime tarifário. A 
Guiné-Bissau aplica a Tarifa Externa Comum (TEC) da UEMOA sobre todos os produ-
tos importados. A TEC dispõe de quatro categorias tarifárias com uma taxa máxima 
(exceto para álcool e tabaco) limitada a 20%. Graças à mobilização de Parceiros 
Técnicos Financeiros (PTF) em torno do seu programa de reformas económicas e 
de segurança, o país está a organizar-se para combater a corrupção e o tráico de 
produtos ilícitos e perigosos. 

3.4 Finanças Públicas e Dívida Pública 
Na verdade, um dos problemas que enfrentam as Finanças Públicas de muitos 

países em desenvolvimento, em particular da Guiné-Bissau, é a tendência despe-
sista. A eiciência da gestão pública feita no passado é questionável, sobretudo 
quando se leva em conta o fraco crescimento económico e a não melhoria das 
condições de vida das populações, reletidos nos preçários indicadores socioeco-
nómicos. Aliás, o elevado nível de pobreza, de endividamento e o pesado serviço 
da divida externa corroboram a incorreção das decisões de investimento publico e 
privado (Cruz, 2007).

A Guiné-Bissau é um dos países mais pobres do mundo, possui uma economia fo-
mentada, essencialmente pela agricultura, caraterizada por um nível tecnológico 
rudimentar e virada sobretudo para a subsistência. 

As autoridades estão cientes da necessidade de reforçar o aparato de gestão 
das inanças públicas e esperam que esta análise ajude a preparar um plano de 
ação plurianual para reforçar a sua gestão. Este exercício vem na sequência dum 
PEFA (Despesa Pública e Responsabilidade Financeira), realizado de novembro de 
2008 a janeiro de 2009, e que havia permitido uma avaliação-diagnóstico exato da 
gestão das inanças públicas até 2007. As classiicações atribuídas ao sistema de 
gestão de inanças públicas no diagnóstico PEFA reletem a amplitude extraordi-
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nária de fraquezas a corrigir: a fraca credibilidade do orçamento; a má cobertura 
das operações orçamentais; as deiciências nos controlos internos e a execução do 
orçamento; as lacunas ao nível do sistema de informação; sistema contabilístico 
muito fraco; e ausência quase absoluta de controlo externo.

O âmbito da reforma da gestão das inanças públicas abrangidas neste PEMFAR 
(Análise de Gestão Despesas Publicas e Responsabilidade Financeira) diz respeito 
ao quadro jurídico e institucional e às modalidades de preparação, execução e 
controlo do orçamento do Estado.

A estratégia básica de sucessivos governos dos últimos dez anos, em matéria 
de sistema de gestão das inanças públicas, tem sido a de adotar o modelo legal, 
regulamentar e operacional dos países da zona UEMOA, envolvendo uma profunda 
transformação do sistema herdado da época colonial para um sistema de tradição 
francófona em Africa. 

Devido ao período de crise que assolou o país desde 1998, e que tem tido um 
impacto direto sobre o processo de reforma do sistema de inanças públicas, a 
transposição das Diretivas da UEMOA para o direito interno, que teve lugar na 
sequência da adesão do país à esta comunidade, não foi totalmente concluída. 
Neste período, a gestão do orçamento, em termos contabilísticos e inanceiros, 
continuou a mostrar muitas fraquezas.

As realizações efetuadas até inal de dezembro 2012, das receitas orçamentais 
foram de 46.024 milhões de FCFA contra a previsão de 50.705 milhões de FCFA em 
2012. Em termos absolutos houve uma diminuição de 4.681 milhões de FCFA e em 
termos relativos corresponde a uma diminuição na ordem dos 9,5%. Esta diminui-
ção das receitas explica-se principalmente pela baixa das receitas não iscais re-
sultante da suspensão do acordo no domínio das pescas, facto que impossibilitou a 
transferência da compensação inanceira por parte da União Europeia. No entanto, 
as receitas iscais diminuíram em 3,3% devido a diminuição das receitas provenien-
te da exportação de caju e morosidade na retoma rápida de atividade económica 
e as diiculdades na coleta das receitas junto das Administrações Fiscais. 

As despesas públicas previstas para o ano 2012, foram de 100.398 milhões de 
FCFA contra 101.999 milhões de FCFA previstas em 2011, tendo apresentado uma 
diminuição 1.601 milhões de FCFA. Esta diminuição deve-se à queda nas despesas 
de investimento, atenuada pelo aumento nas despesas correntes.

Comparativamente ao ano 2011, as despesas correntes executadas aumentaram 
em 7.990 milhões de FCFA. Este aumento de 14,6% nas despesas correntes, explica-
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-se pelos aumentos nas despesas em aquisições de bens e serviços, transferências 
e nos juros da divida publica.

A dívida externa aumentou cerca de 10% durante 2012 (de 211 para 232 milhões), 
prevendo o FMI que volte a aumentar durante o presente ano. Esta tendência, 
contrária ao pretendido, está no entanto ainda longe de gerar um quadro idên-
tico ao vivido até 2009, quando a dívida chegou a ultrapassar os 4, 937 triliões 
de FCFA, situação superada graças ao perdão da dívida multilateral concedido à 
Guiné-Bissau no quadro da iniciativa MDRI (Multilateral Debt Relief Initiative). A 
dívida externa guineense caiu então para cerca de 22% do PIB (em 2010), sendo 
atualmente de 25%.

3.5 Situação Monetária 
A entrada da Guiné-Bissau na UEMOA, faz com que o país perca os instrumentos 

de política cambial como aquelas implementadas nos anos oitenta até à segunda 
metade da década de noventa.

Contrariamente ao que muitos proclamam sobre a adesão à União Monetária, 
ela tem benefícios e custos. O país subscreve o Critério de Convergência no que 
respeita ao déice orçamental, a dívida pública, inlação, entre outros.

Se é verdade que a entrada na UEMOA, implica perda de instrumentos de política 
cambial e monetária não é menos verdade que se ganha na imposição da disciplina 
monetária, garantindo uma inlação baixa, uma forma de facilitar e incentivar as 
trocas comerciais com a zona CFA, cujo resultado hoje se constata com o Senegal. 

Em matéria de condução da política monetária, segundo os dados de Institutos 
Nacionais de Estatísticas dos Estados membros, veriicam-se importantes modiica-
ções na escolha dos instrumentos utilizados para assegurar a estabilidade de pre-
ços e adequar a criação monetário a um crescimento económico não inlacionista. 
Importantes estudos têm sido apresentados pelo Robert Solow (1990, citado por 
Mundell & Zak, 1999).

4 Análise dos Critérios do Pacto de Convergência, de 
Estabilidade, de Crescimento e de Solidariedade.

Desde o im da década de 90, a Guiné-Bissau tem sido sacudida por um longo 
período de instabilidade, com repercussões não somente económicas mas também 
sobre as reformas. A Guiné-Bissau é um estado frágil que não ultrapassou ainda os 
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impactos negativos da guerra civil que assolou o país em 1998-1999. Face a estas 
turbulências políticas, a adesão da Guiné-Bissau à UEMOA foi um fator de estabili-
dade em matéria de gestão monetária e os esforços empreendidos pelas autorida-
des nacionais desde 2004, com vista ao reforço da governação, modernização da 
administração pública e da estabilidade macroeconómica, não foram suicientes 
para se atingir um desempenho orçamental e macro económico durável. 

A incidência dessa crise prolongada tem sido considerável no plano social com a 
queda drástica do nível de vida duma grande parte da população e a deterioração 
dos indicadores sociais. A governação económica e inanceira foi fortemente afeta-
da por este período de crise. A instabilidade política, a má gestão inanceira, e as 
diiculdades para implementar as reformas para modernizar sistema de gestão das 
inanças públicas degradaram profundamente a qualidade da gestão das inanças 
públicas.

Falar da economia de um pais, neste caso a Guiné-Bissau, obriga necessariamen-
te, se se quiser conhecer a sua realidade, a fazer uma análise em termos evolu-
tivos ao longo do tempo de diferentes modelos de tributação e de diversidade de 
iguras tributárias. 

O baixo rendimento per capita, uma economia baseada na agricultura, a dei-
ciente estruturação dos sistemas tributários e a fraqueza das administrações tri-
butária e aduaneira contribuíram, todos eles, para diiculdades na cobrança de 
impostos. É de sublinhar que a fraca mobilização de receitas constitui a causa de 
base dos desequilíbrios orçamentais na Guiné-Bissau.  Ela explica a dependência 
dos apoios ao orçamento e a falta de espaço para aumentar a despesa prioritária. 
Neste contexto, uma melhor compreensão do hiato iscal atualmente existente na 
Guiné-Bissau – diferença entre a receita iscal potencial e a receita efetivamente 
arrecadada – ajudará a avaliar as perspetivas de receita iscal a médio prazo e a 
identiicar áreas para novas melhorias.

5 Conclusão

O desenvolvimento do país, pelas suas características, riqueza e potencialidades, 
não seria possível no isolamento ou exclusão, ou ainda sem o concurso da ajuda in-
ternacional; o desenvolvimento económico-social dos países e a prosperidade dos 
povos não depende somente do seu potencial em recursos naturais, de territórios 
possuidores de excelentes condições climáticas e de fertilidade e abundância em 
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recursos hídricos, necessita também, que o país tenha determinadas condições, 
tais como: um elevado nível de qualiicação e formação de quadros nacionais; 
acesso as novas tecnologias, organização e uma melhor gestão. Os desaios que se 
apresentam à Guiné-Bissau são ricos em incertezas, visto que o País é altamente 
dependente do comércio internacional, mesmo quando comparada com outras na-
ções da sua dimensão e nível de rendimento. No entanto, é igualmente claro que 
o país poderia retirar muito mais proveito das suas oportunidades de comércio 
internacional do que retira no momento atual. 
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Resumo: A relexão em torno das Ciências Socias e a construção do pensamento em volta desta temá-
tica vem já de longe. Numa análise isolada, sem reduzir o social ao individual, veriicamos que, se as 
Ciências Sociais estão ao serviço da condição humana, o mesmo acontece com o Serviço Social. Sedas 
Nunes refere que a realidade por elas estudada é uma só: a condição humana (Nunes 1987). Nesse sen-
tido, as atividades humanas estão condicionadas ao facto de os homens viverem juntos (Arendt, 2009), 
num processo de interação e interdependência onde os aspetos históricos, sociais, antropológicos, 
psicológicos, físicos, espirituais podem congregar ou afastar os indivíduos. O Serviço Social bebe de 
diferentes saberes das Ciências Sociais e a sua atuação é com e no sujeito holístico. Nesse sentido, qual 
poderá ser hoje o contributo do Serviço Social no quadro das Ciências Sociais, partindo de um modelo 
de intervenção holístico, onde se atende a integralidade da pessoa, incluindo a espiritualidade?
Palavras-chave: Ciências Sociais, Espiritualidade, Holismo, Humanização, Serviço Social.

Abstract: The relection around the Social Sciences and the construction  of this theme has  a long 
tradition. In an isolated analysis, without reducing the social to the individual, we ind that, if Social 
Sciences are at the service of the human condition, the same happens  with Social Work. Sedas Nunes 
states that the reality studied by them is one: the human condition (Nunes 1987). In this sense, human 
activities are conditioned by the fact that persons live together (Arendt, 2009), in a process of inte-
raction and interdependence, where historical, social, anthropological, psychological, physical, and 
spiritual aspects can congregate or alienate individuals. The Social Work learns from dißerent Social 
Sciences and acts on the subject in an holistic manner. In this sense, what can the contribution of Social 
Work be in the Social Sciences, starting from a model of holistic intervention, which serves the whole 
person, also as spiritual being?
Key-words: Social Sciences, Spirituality, Holism, Humanization, Social Work.
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Introdução

A relexão em torno das Ciências Sociais e a construção de pensamento em vol-
ta desta temática vem já de longe. Desde a sociologia à antropologia, história, 
passando pela psicologia, direito e ilosoia, o que há de comum é o esforço por 
este conhecimento, sabendo que as fronteiras que possam isolar cada um destes 
saberes, são residuais. As múltiplas e complementares abordagens são hoje uma 
realidade, quer no plano da intervenção como da investigação, e é este um para-

digma que podemos e devemos desenvolver.  
É impossível criar um objeto de estudo em história sem conhecer os contextos 

culturais que condicionam comportamentos e estudar comportamentos sem con-

cluir que estes são quem constroem as culturas. O exemplo espelha-nos, como não 
só há interligação das Ciências Sociais assim como estas são interdependentes. 

Na complexidade dos sistemas e dos problemas da sociedade atual, há uma al-
ternativa que é a criação de sinergias.  Por isso, se as Ciências Sociais procuram 
conhecer a realidade da Humanidade em ordem a uma transformação, então, será 
o Serviço Social uma ciência porque empenhado nessa transformação? 

Este questionamento e interligação é possível não só porque o Serviço Social está 
integrado nas Ciências Sociais, mas porque ligado a teorias sociais que apontam 
uma intervenção com tradição mais conservadora e uma cultura positivista, com 
Durkheim, Quelet e Le Play.  

Passamos pelos fundamentos da Doutrina Social da Igreja, abrindo uma nova 
era de pensamento com a  Encíclica do Papa Leão XIII Rerum Novarum, até a uma 
tradição mais dialética (ou revolucionária) personalizada no pensamento de Marx, 
Hegel e Engels. Assim, numa análise isolada, sem reduzir o social ao individual, 
veriicamos que, se as Ciências Sociais estão ao serviço da condição humana, o 
mesmo acontece com o Serviço Social. 

A integração do Serviço Social no campo das Ciências Sociais, e as Ciências So-

ciais como parte do corpo de saberes em Serviço Social, destaca ainda mais este 
cuidar da condição humana, da humanização do tecido social, a partir de diferen-

tes culturas de pensamentos e ângulos de conhecimento, sabendo que a produção 
deste último é um processo de tensão entre diferentes paradigmas mas também de 
modelagem desses mesmos paradigmas à própria realidade social. Contudo, mais 
do que a uma realidade social, à pessoa, a cada pessoa. 
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Entendemos que o sentido da condição humana engloba um cuidar de todas as 
dimensões da pessoa, incluindo a espiritual. Sabemos, porém, que há uma história 
ligada à génese das Ciências Sociais - já avançada e não terminada – sobretudo no 
que diz respeito à produção de conhecimento e à relexão empírica, as quais o Ser-
viço Social não acompanha, desde a sua génese. Sendo que a relexão que se foca 
na dimensão espiritual do ser humano tende a ser investigada por áreas como a 
ilosoia, teologia, e ciências das religiões, ciências da saúde, e menos nas ciências 
sociais e humanas, áreas como o Serviço Social e a Psicologia dão já passos nesse 
sentido, partindo da práxis proissional em contextos como os cuidados paliativos, 
tratamento das adições, entre outros. 

O conceito de espiritualidade é entendido pela capacidade de transcendência, 
como parte do desenvolvimento pessoal num processo de auto-realização que pas-
sa não somente pela dimensão biológica, social, psíquica, mas também pela busca 
de profundidade e sentido de vida, da pessoa se entender e entender o mundo. 
Neste sentido, o texto explora o lugar da espiritualidade no quadro das Ciências 
Sociais, partindo do contexto do Serviço Social.

1 O Serviço Social no quadro das Ciências Sociais

Mas o que é então o Serviço Social? Uma proissão? Um conjunto de conheci-
mentos? Um serviço que se presta à sociedade? Uma ciência? Uma intervenção? 
Uma práxis que inclui uma teoria? Ou uma conjugação de saberes de diferentes 
ciências? Podemos airmar que é a conjugação de tudo isto, sendo que, no processo 
de formação da proissão há um corpo de conhecimento adquirido, aprofundado e 
transmitido, mas nunca terminado. É certo que o quadro de conhecimento, sendo 
plural, pode também ele tender à dispersão, não permitindo entender, no imediato 
e no processo de formação académica, o âmago do Serviço Social. 

Ou seja, o constructo de pensamento em Serviço Social é formado por uma plura-

lidade de saberes que se torna um desaio identiicar a “ciência do Serviço Social”, 
particularmente na área da investigação. E é por isso também que a interdepen-

dência e complementaridade do Serviço Social no quadro das Ciências Sociais é 
uma realidade em construção permanente, quer no campo da investigação como 
da intervenção e que deverão atender a toda e qualquer dimensão da pessoa. 

No quadro das Ciências Sociais, enquanto instrumentos que procuram conhecer o 
mundo e as suas sociedades e transformações, Augusto Santos Silva airmaria que 
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um objetivo comum às Ciências Sociais é que todas procuram conhecer a realidade 
(Silva,1999, p.6). Para Gurvitch “o que caracteriza todas as Ciências do Homem é 
que a realidade por elas estudada é só uma: é a condição humana” (apud  Nunes, 
1987, p.21), pois o ser humano é um ser social, sendo que “todas as atividades hu-

manas são condicionadas pelo facto de os homens viverem juntos” (Arendt, 2009, 
p.31). 

No mapa das Ciências Socias, a área geográica do Serviço Social não está de-

limitada a uma pequena parcela. O mapa traduz a realidade no seu todo e se, 
tendencialmente, procuramos estabelecer fronteiras, em rigor, os territórios são 
envolvidos pela dinâmica das relações entre pessoas e povos e pela “relação im-

plícita com o processo de democratização das sociedades e com a construção de 
políticas públicas e uma relação explícita com os direitos humanos, a justiça social 
e a equidade” (Carvalho e Pinto, 2014, p. 3). O lugar do Serviço Social no mapa 
das Ciências Sociais, enquanto produtor de conhecimento, teve a sua airmação 
pelas mãos de Mary Richmond com a sua obra Diagnóstico Social, já no séc. XIX, 
num esforço de se ter um entendimento objetivo da realidade, em vez de a intuir. 
Foi assim constituído o lugar, no campo do conhecimento cientíico. E podemos 
airmar que o lugar é já o contributo. Ou seja, foi estabelecida, criada, uma “nova 
parcela” de terreno no campo das Ciências Sociais, “reconhecendo-se que ao nível 
da organização da proissão há uma conquista do espaço social” (Ferreira, 2013, 
p.41). Contudo, se o “lugar é o contributo”, nem sempre o“lugar é um contributo” 
e, por isso, a nossa relexão situa-se também no plano da avaliação desse lugar 
como terreno mais ativo ou mais passivo, mais improdutivo ou mais produtivo, no 
plano geral das Ciências Sociais, e numa dimensão que os proissionais das Ciências 
Sociais tocam no exercício de qualquer ação: a dimensão espiritual2. 

Sendo o (a) assistente social um (a) proissional que toca e mergulha nos pro-

blemas sociais para, a partir do olhar de contextos reais, personalizados em histó-

rias de vida, com nomes e rostos concretos, ao longo da história e nos diferentes 
contextos sociais, o Serviço Social olhou - e olha – a prática como uma prioridade, 
estando atento como sentinela, às desigualdades sociais e colaborando na coesão 
social. A preocupação do Serviço Social é estabelecer um laço entre as forças e as 
possibilidades internas do ser humano e as exigências exteriores, no interesse da 

2 Segundo Machado (2008A), “porque é pessoa espiritual, o homem destaca-se e distingue-se dos outros seres vivos, 
nomeadamente dos animais. Aqui vai residir a sua unicidade como pessoa” (Machado, 2008, p.191)
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adaptação social do indivíduo3. A matéria-prima do Serviço Social é a pessoa e a 
pessoa nas suas diferentes dimensões “desenvolvendo-se em cinco contextos dife-

rentes4, os quais, apesar de poderem ser analisados separadamente, constituem 
parte de um todo” (ONU, 1999, p.24), e a pessoa em relação com a natureza e 
com outros homens. Uma adaptação que envolve toda a carga da histórica e da 
memória do individuo, as suas vivências, o sentido e o signiicado de vida que 
encontra e si e no mundo. E é por isso que, na airmação de Berta Granja, “os 
assistentes sociais são constrangidos a uma adaptação permanente da atividade 
sociocognitiva que possibilita a ação proissional, devido a mudanças aceleradas: 
nos fenómenos sociais, nas relações sociais, nos problemas das populações; na 
multiplicação de conhecimento das ciências sociais e humanas que fundamentam a 
ação proissional…”  (Granja, 2014, p.61). Mais escondido ou mais visível, o Serviço 
Social manteve e mantém o seu lugar na construção da história da humanização5 e 

das Ciências Sociais (ig.1), hoje atento a uma intervenção que integre um modelo 
holístico, ou seja, atento a todas as dimensões da pessoa.

Figura 1 - Modelo interativo da construção do Serviço Social

Metodologia 

Conhecimento 

Teorias 

Serviço Social         

Ciências Sociais 

3 A intervenção em Serviço Social é uma intervenção humano-a-humano, ou seja, pessoa a pessoa. O Serviço Social 
é uma proissão da relação onde estão implícitas e (nem sempre) explicitas dimensões espirituais e emocionais, 
onde a “combinação de afeto, respeito pelo outro e vontade de agir compõe aquilo que me parece ser designado 
por “vocação”, e que defendo claramente constituir uma condição essencial para o bom desempenho em qual-
quer área proissional, e, por maioria de razão, numa área que pressupõe relação e apoio” (Núncio, 2015, p.19).

4 Sendo que se podem analisar separadamente, esses contextos constituem parte de um todo. São eles o geográi-
co, o político, o sócio-económico, o cultural e o espiritual (cf. ONU, 1999, p.24)

5 A humanização em Serviço Social é entendida como a garantia e o cumprimento dos Direitos Humanos em cada 
pessoa, o reconhecimento da existência e da presença de um Outro, procurando colocar o ser humano no “centro 
da história”.  Está integrada num processo de humanismo, que inclui a integração de valores e ética na prática e 
na técnica, e que reintroduzem o ser humano no seu lugar relacional e solidário. A história do Serviço Social e dos 
seus fundadores está associada a esta constatação da fragilidade e vulnerabilidade humana, e ao compromisso de 
repor a pessoa no lugar da dignidade que lhe é devida, a partir de realidades e contextos onde o ambiente é sem 
alma e sem ternura (cf. Pessini, 2004), numa “relação implícita com o processo de democratização das sociedades 
e com a construção de políticas públicas e uma relação explícita com os direitos humanos” (Carvalho, 2014, p. 3).
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No quadro histórico do Serviço Social, encontramos o seu contributo de produção 
de conhecimento na década de 50, procurando a união entre a perspetiva médica, 
o conhecimento cientíico da doença e as necessidades do doente como pessoa. Foi 
no trabalho individual, case work, que o Serviço Social deu forma a um  processo 
de intervenção e a um corpo teórico assente num modelo clínico da prática. São 
criados métodos em Serviço Social de Grupo e Serviço Social de Comunidade. En-

tram em ação os três motores da construção da proissão e o Serviço Social apa-

rece como um processo dinâmico de estruturação, de desenvolvimento humano 
e social, assente numa base mais estável e mais exata. A reconceptualização do 
Serviço Social trouxe uma nova abordagem e compreensão pela interpretação fe-

nomenológica do estudo cientíico em Serviço Social. 
Em paralelo, e no campo da intervenção, reairma-se a proissão pelo reconhe-

cimento, colocando-a como exigência na formação das equipas que integram al-
gumas respostas sociais, concretiza-se a integração em equipas multidisciplinares 
no campo da saúde, da educação, da proteção, dos serviços públicos. Porém, esta 
especiicidade, não raras vezes, é posta em causa, porque o “ser especíico” do 
Serviço Social não é fácil de delimitar, e por o Serviço Social assumir funções do 
plano da gestão e da administração. Por isso, o Serviço Social vai-se airmando pelo 
desempenho técnico, numa capacidade para atuar através de técnicas especíicas, 
usando métodos cientíicos que produzem conhecimento. O Serviço Social trabalha 
em instituições, de carácter público ou privado, e numa transversalidade de popu-

lações e problemáticas. São essas, e nessas instituições, que o Serviço Social revê 
a sua história e constrói história, e assim implementa e usa técnicas especíicas no 
trabalho com as populações. 

No plano político, o Serviço Social começa a ser chamado para a construção 
e discussão de políticas sociais na promoção de uma sociedade igualitária entre 
cidadãos. A airmação do Serviço Social passa de uma proissão residualista para a 
mudança de situações que é chamado a produzir. Esta mudança, nos últimos anos, 
tem maior expressão em trabalhos cientíicos, o que levou o Serviço Social a in-

tegrar num saber-fazer e num saber-ser, um saber-saber. Internamente, o Serviço 
Social empenhou-se na criação de um Código Ético e Deontológico, legitimando os 
seus fundamentos ilosóicos e deinindo princípios e valores onde o proissional 
sustenta a sua prática. Atualmente a proissão está organizada e presente nos 
cinco continentes. O Serviço Social é hoje representado em Ordens, Associações, 
Conselhos e uma organização internacional -  Internacional Federation of  Social 
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Workers – IFSW. Em paralelo, o Serviço Social tem vindo a airmar-se noutras áreas 
de saber como a espiritualidade, a inteligência emocional, com alguma expressão, 
de modo particular no Canadá, Inglaterra e Estados Unidos da América, retomando 
assim uma das suas áreas de intervenção e assumindo uma ação holística.

O Serviço Social iniciou um processo de metamorfose, que o tem levado a passar 
de “consumidor” para um “produtor”, também no campo das Ciências Sociais, 
com a tomada de consciência da necessidade de produção de conhecimento para 
legitimar a proissão. Nas palavras de Mouro, “ao seguir a via da reabilitação e da 
reinvenção, o Serviço Social cria o contexto necessário para a reproissionalização 
na contemporaneidade” (Mouro, 2014, p.41). Este compromisso é agora mais visí-
vel na nova proposta da deinição de Serviço Social, apresentada em Abril de 2013:

“The social work professions facilitates social changes and development, 
social cohesion, and the empowerment and liberation of people. Prin-

ciples of social justice, human rights, collective responsibility and res-
pect for diversities are central for social work. Underpinned by theories 
of social work, social sciences, humanities and indigenous knowledge’s, 
social work engages people and structures top address life challenges and 
enhance wellbeing” (European Association of Schools of Social Work and 
International Federation of Social Work, 2013). 

No contexto apresentado, cabe-nos acrescentar que a par de uma airmação ou 
rehabilitação da proissão há um contributo particular que advém do campo de 
intervenção do Serviço Social, e que este traz para o espaço das Ciências Sociais, 
enquanto agentes transformadoras da realidade social. No quadro das Ciências 
Sociais e da sociedade atual, que pode o Serviço Social trazer de transformador ao 
mundo? Acreditamos que as mudanças sociais trarão consequências transformado-

res positivas para o ser humano quando estas mudanças trouxerem o Homem para 
mais perto da sua essência, para mais perto de si, num processo onde o Serviço 
Social é um agente ativo, num mundo “, onde o mercado global do eu-mercadoria 
é um nó numa rede de mercados e dos sistemas de rating. Parece não existir qual-
quer profundidade histórica e cultural, nenhuma ancoragem interior do eu” (Stren-

ger, 2011. p.41). E é nesta ancoragem e coesão social que o Serviço Social, a par 
de todas as Ciências Sociais, é convocado a agir de forma integrada e integradora. 
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2 Temas emergentes de investigação em Ciências Socias: 
Espiritualidade e Serviço Social

Vivemos num mundo em constante mutação resultante dos processos de glo-

balização, que inclui tecnologias de informação e da comunicação e a mudan-

ça de princípios e valores, onde “tudo o que espontaneamente adentra o mundo 
humano, ou para ele é trazido pelo esforço humano, torna-se parte da condição 
humana. O impacto da realidade do mundo sobre a existência humana é sentido e 
recebido como força condicionante” (Arendt, 2009, p.17).

A globalização “compreende uma perceção holística6, que relativiza as referên-

cias nacionais e individuais perante a dimensão supranacional” (Ferreira, 2013, 
p.43). Este tipo de sociedade, simultaneamente global e local, produz oportuni-
dades para os que vivem globalmente, mas produz também exclusão, sobretudo 
localmente. Uma sociedade com esta tipologia traz mais desaios aos proissionais, 
onde incluímos o Serviço Social, pois aumentam as desigualdades e a intervenção 
é cada vez mais racionalizada, incluindo o escrutínio dos assistentes sociais pelas 
entidades empregadoras. Desaios estes que face à própria fragilidade do Estado 
coloca em causa os valores fundacionais do Serviço Social e a ação dos proissio-

nais. É neste cenário complexo, urgente e emergente, que o assistente social é 
chamado a uma intervenção efetiva, eiciente e eicaz, onde é chamado a “defen-

der a pessoa como ser humano total” (Granja, 2015, p.73).
O interesse económico sobrepõe-se aos interesses espirituais e relacionais, e é 

neste contexto de mudança de paradigma que o proissional vê muitos dos valores 
pelos quais se rege são traduzidos em ações que apenas satisfazem as necessida-

des primárias dos utentes, sem levar à uma verdadeira cidadania ativa que gere 
empowerment.  Neste contexto, o proissional de Serviço Social é desaiado a 
desenvolver uma ação critica-operativa da intervenção sob o enquadramento dos 
direitos humanos e do humanismo (Payne, 2011), onde integre a espiritualidade7.

6 A palavra holismo vem do grego holos que signiica totalidade. A intervenção do Serviço Social dá-se pela via da 
dimensão social, psicológica, relacional, espiritual de cada pessoa, conhecendo a interdependência de cada uma 
destas dimensões. 

7 A espiritualidade entende-se como uma dimensão de busca de signiicado e sentido para a vida, para além do tan-
gível. É um processo de desenvolvimento na vida humana,  acompanhando  toda a vida nos diferentes aspetos da 
pessoa. Canda coloca a espiritualidade no centro da pessoa, atravessando todas as suas dimensões e abrangendo a 
totalidade da pessoa (Canda,2009). Entre as escalas usadas para avaliar a dimensão da espiritualidade, temos, por 
exemplo a Functional Assessment of Chronic ILLness Therapy - Spiritual Well -Being (FACIT -Sp -12) de Peterman, 
desenvolvida para doentes oncológicos em fase terminal, e que integra itens agrupados em duas dimensões: o 
sentido de vida e a paz/fé.
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Na história da metodologia e das teorias de intervenção e da relação de ajuda 
do Serviço Social, a sua preocupação  nas metodologias era o “como fazer”, e não 
tanto com o “porque fazer”. O case work tornou a proissão mais personalizada e 
humanizada, assemelhando-o, como referimos, ao diagnóstico clínico da medicina, 
o que pressupõe uma atenção, uma escuta ativa, saber dissecar a panóplia de pro-

blemas e trazer a pessoa, tanto quanto possível, para o centro das decisões sobre 
a situação na qual é a primeira interessada.

Carl Rogers na sua metodologia de abordagem centrada na pessoa, reforça isto 
ao dizer que “a política de uma abordagem centrada na paciente implica que a 
terapeuta renuncie constantemente e evite controlar ou tomar decisões pela pa-

ciente.  É proporcional à paciente uma autonomia de posse e é a estratégia pela 
qual isto pode ser conseguido; a determinação do centro da decisão e a responsa-

bilidade pelos efeitos de tais decisões” (Rogers, 2011, p.27). 
O que acontece no processo de relação de ajuda é o desenvolvimento huma-

no, onde, por princípio, há uma extensão de valores reciprocamente entregues, 
porque é na interação com os outros que também somos transformados no nosso 
processo de desenvolvimento. As teorias de intervenção do Serviço Social e o ca-

rácter social modiicador que caracteriza a identidade da proissão fazem com que 
os proissionais, no programa de formação, tenham um número de disciplinas que 
são características das relações humanas, da busca pela dignidade da pessoa e, por 
isso, fundamentais no processo de relação de ajuda da intervenção, cuja inalida-

de é a mudança social que pode ocorre de forma súbita e/ou urgente (Cristina de 
Robertis, 2005). 

O Serviço Social inspira-se nas Ciências Sociais e nas Ciências Comportamentais 
e, apesar da diferença da terminologia, o professor, o psiquiatra, o sociólogo, o 
antropólogo, utiliza, tal como o assistente social, bases de registo e sistemas de 
método semelhantes. 

A ilosoia do Serviço Social é ela própria democrática, e a sua ética não difere 
das de outras proissões, quando falamos da metodologia de relação de ajuda, 
que implica um olhar totalizante para a pessoa, que requer uma reciprocidade de 
laços, de compromisso, quer da parte da parte de quem ajuda como de quem é 
ajudado, pois “um individuo facilitador pode ajudar a libertar estas capacidades 
desde que se relacione com o “outro” como pessoa real; possuindo e exprimindo 
sentimentos próprios; experimentando pelo outro um interesse não possessivo e 
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amor; compreendendo e aceitando o mundo interior dele” (Rogers, 2011, p.28). E 
é por é por aqui que deinimos a intervenção com sentido espiritual. 

Quando pensamos a sustentabilidade da proissão e o seu lugar e contributo no 
quadro das Ciências Sociais, o nosso olhar orienta-se para os contextos em que se 
desenvolve o Serviço Social. Dos cinco inumerados “geográico, político, sócio-e-

conómico, cultural e espiritual” (Manual para Escolas e Proissionais de Serviço 
Social, 1999, p.24), a dimensão espiritual é de “importância central” (ibidem) pois 
é por ela que o assistente social airma e conirma os valores pelos quais se orienta 
a proissão e a práxis (ibidem).Para Raúl Marino, “durante muitos anos a ciência 
tem negado a existência da gnose do espírito ou de qualquer tipo de inteligência 
que transcenda o domínio material, mostrando-nos os factos unicamente pelos 
sentidos (olhos da carne). Isso não quer dizer que a espiritualidade comece onde a 
ciência termina, pois ambas concorrem para a busca do real” (Marino, 2005, p.10).

O contributo do transpessoal8 para o Serviço Social tem sido o da busca de sen-

tido sobre a espiritualidade e a forma de expressá-la no trabalho proissional. O 
tema da espiritualidade, no contexto cultural português,  assume não raras vezes, 
contornos religiosos9 associados a uma cultura de tradição cristã e, nesta, com 
expressão maioritariamente cristã católica. É fundamental aclarar o sentido da es-
piritualidade que tem como qualidade a transcendência, entendida como “aquilo 
que nos leva mais além – mais além do momento presente, da nossa alegria pre-

sente ou do nosso sofrimento, mais além dos nossos eus presentes. Leva-nos mais 
além do nosso conhecimento e experiência e coloca-os num contexto mais amplo 
” (Zohar e Marshall,  2004, p.84). 

A espiritualidade no ser humano nasce e cresce da necessidade de se transcen-

der, que é, em todos os tempos, a procura de respostas aos grandes dilemas da vida 
humana, a busca do sentido da vida: De onde venho? Para onde vou? Quem sou? 
Esta necessidade de se transcender é parte de um desenvolvimento pessoal num 
processo de auto-realização que passa não somente pela dimensão biológica, so-

cial, psíquica, mas também pela busca de profundidade para a pessoa se entender 
e entender o mundo.  A espiritualidade pode estar interligada a manifestação da 
expressão religiosa, a experiências do sagrado, mas não é condição uma dimensão 
religiosa para a vivência da espiritualidade. A espiritualidade gera um movimento 

8 A Psicologia Transpessoal, com as teorias de Carl Jung, Abraham Maslow, Viktor Frankl, referem que o ser humano 
transcende a sua psique (mente, consciente) para se poder unir a um todo ou a realidades mais abrangentes. Isto 
poderia ser possível pela prática da meditação, técnicas de relaxamento ou mesmo pela hipnose.

9 Para Rego et al. (2007), “a espiritualidade não requer, necessariamente, a conexão com qualquer tradição reli-
giosa” (cf. Rego, et al., 2007, p. 10). 
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de coerência, bem-estar e autoestima. A espiritualidade é uma qualidade inata de 
todas as pessoas que se manifesta de variadíssimas formas consoante as culturas, 
por isso se considera que todas as pessoas são espirituais, independente do lugar 
que o espiritual tenha na vida de cada pessoa. Motivar as pessoas e as comunida-

des para o desenvolvimento da espiritualidade saudável, poderá potenciar nestas 
a necessidade de busca de sentido, propósito, integridade pessoal, totalidade, 
plenitude, alegria, serenidade, felicidade, visão coerente e pleno bem-estar e 
transversal a todas as áreas da pessoa (ig. 2).

Figura 2 – Modelo de Edward Canda: o círculo interior é o centro da pessoa, o centro médio está di-
vidido em quadrantes (os aspetos biológico, psicológico, sociológico e espiritual) e o círculo externo 
é a totalidade da pessoa na relação com o todo. Neste modelo, existem três metáforas de espiritua-

lidade. No círculo médio, refere-se ao aspeto espiritual da pessoa, que complementa os outros três 
aspetos. Envolve a busca de um sentido e de relações morais satisfatórias consigo (self), outros e uma 

realidade suprema, porém é a pessoa que deine isso. O círculo exterior representa espiritualidade 
como totalidade da pessoa na relação com o todo. Transcende e abraça os quatro aspetos da pessoa 

(Canda, 2009).

Assim, entendemos que a espiritualidade não é só parte do Homem mas parte 
das Ciêncais Sociais, na medida em que estas têm como objeto de estudo e inter-
venção – a sua matéria prima - o ser humano. A espiritualidade, e no possível lugar 
de investigação que se lhe possa dar no plano das Ciências Sociais, propõe uma 
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meta de realização pessoal que converge com a realização pessoal dos outros, pois 
o ser humano só se cumpre na relação com outros. 

E o que fazem as Ciências Sociais senão este estudo e empenho por devolver o 
Homem ao Homem, ou seja, à sua Humanidade mais profunda? Para Dalai Lama, a 
“espiritualidade diz respeito ao cuidado a ter com o espírito humano, como o amor 
e a compaixão, a paciência, a tolerância, o perdão, o contentamento, o sentido 
de responsabilidade e de harmonia, que trazem felicidade para si e os outros…as 
características comuns a todas as qualidades que descrevi como “espirituais” é o 
interesse pelo bem-estar comum” (Dalai Lama, 2000, p.21). E este deverá ser o 
principio e a inalidade que rege o trabalho dos interventores sociais.

Considerações inais

O Serviço Social é hoje, como nunca, chamado a participar na reconstrução so-

cial e a reposicionar-se no campo das Ciências Sociais através de um compromisso 
efetivo no espaço da teoria, da intervenção e da investigação. Para isso, torna-se 
necessário “olheiros” que detetam oportunidades de inovação. Manter o lugar e a 
contribuição no quadro das Ciências Sociais, exige redeinição do papel do assis-
tente social no espaço público e privado e uma renovação de competências que 
tornem o proissional singular, na pluralidade, “sentindo-se compelidos a defender 
uma nova ordem mundial, que torne realidade o respeito pelos direitos humanos e 
dignidade, bem como uma estrutura diferente de relações humanas” (Global Agen-

da, 2012, p.1), envolvidas numa dimensão espiritual, porque holística. A airmação 
dos Direitos Humanos não se dá somente pela via da assinatura de acordos, mas 
pela via da humanização personalizada, situada num contexto histórico, social, 
cultural, geográico. Para isso, é urgente o trabalho integrador dos diferentes pro-

issionais das Ciências Sociais. E a mudança social desejada e necessária, poderá 
começar por esta inclusão e cooperação de diferentes áreas que convergem num 
único sentido: a pessoa. 
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Resumo: O principal objetivo deste trabalho pretende percecionar o papel e o trabalho do supervisor 
pedagógico, bem como do supervisor institucional no processo de formação dos estudantes de Serviço 
Social. Procurámos conhecer as conceções dos estudantes inalistas da licenciatura em Serviço Social. 
Os estudantes foram sujeitos a um guião de entrevista sobre supervisão pedagógica, importância do 
estágio no processo de formação, principais competências do supervisor pedagógico e supervisor insti-
tucional e o papel do supervisor pedagógico numa pedagogia para a autonomia. As conclusões permitem 
veriicar que a supervisão tutorial adquire um papel ativo de interação, partilha e mediação entre o 
professor e o aluno e a relação e interação partilhada com o supervisor institucional, é a via privilegiada 
de conhecimento e de aperfeiçoamento na formação em Serviço Social.
Palavras-chave: supervisão pedagógica, relação pedagógica, estágio académico, serviço social.

Abstract: The main goal of this presentation intends to perceive the role and the work of the educa-
tional supervisor and institutional advisor, in the process of training the students of Social Service. We 
sought to investigate the conceptions of the undergraduates of the degree course in Social work. These 
students were subjected to a pedagogic supervision interview guide, trying to sense the importance 
of the training course in the training process, the core competences of the tutorial and institutional 
advisor and the role of the supervisor in teaching pedagogy for autonomy.  The conclusions show that 
orientation tutorial acquires an active role of interaction, sharing and mediation between the teacher 
and the student, and the relationship and shared interaction with institutional Advisor is a privileged 
medium of gaining knowledge and improvement in training in social work.
Keywords: pedagogic supervision, pedagogic relationship, internship, social work.

1 Doutora em Serviço Social. Professora Auxiliar no Instituto de Serviço Social da ULHT. Coordenadora conjunta dos 
Estágios da Licenciatura em Serviço Social. Investiga sobre competências culturais, interculturalidade, metodolo-
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Introdução

A supervisão pedagógica é um processo de construção, relexão e de aplicação 
prática das capacidades de observação, de análise e de criatividade dos estudan-
tes em contexto de formação académica. Procurámos conhecer as conceções dos 
estudantes inalistas da licenciatura em Serviço Social através de uma metodologia 
de análise de conteúdo, e interpretar a sua visão perante a problemática estabe-
lecida. Estes estudantes foram sujeitos a um guião de entrevista sobre supervisão 
pedagógica, importância do estágio no processo de formação, principais compe-
tências do supervisor tutorial e institucional e o papel do supervisor pedagógico 
numa pedagogia para a autonomia. 

1 Breve relexão sobre supervisão pedagógica na formação 
académica

1.1 Conceito de supervisão pedagógica
Segundo Moreira (2004), a supervisão pedagógica institui-se como instrumento 

de transformação dos sujeitos e das suas práticas, com implicações nos contextos 
(i)mediatos da ação pedagógica. O exercício da supervisão, numa orientação edu-
cativa privilegia a promoção da autonomia do aluno e um desenvolvimento prois-
sional de natureza relexiva. Isto implica uma redeinição do papel do supervisor. 
O supervisor deve ser um proissional com competências não apenas na sua área 
disciplinar, mas também em didática e em supervisão (Moreira, 2004, p. 141). Con-
forme Vieira (2009), na expressão “supervisão pedagógica”, o adjetivo reporta-se 
não apenas ao objeto da supervisão – a pedagogia –, mas também à sua função 
potencialmente educativa.

Entende-se que a supervisão, quando orientada por uma visão crítica de peda-
gogia, torna a ação pedagógica mais consciente, deliberada e suscetível à mudan-
ça, permitindo o reconhecimento da sua complexidade e incerteza e impedindo a 
formulação de soluções técnicas e universais para os problemas “pantanosos” que 
nela se colocam (Schön, 1987, apud Vieira, 2009).

Na perspetiva de Alarcão & Tavares (2003, apud Soares (s/d, p. 6) “O objetivo da 
supervisão não é apenas o desenvolvimento do conhecimento, visa também o desa-
brochar de capacidades relexivas e o repensar de atitudes, contribuindo para uma 
prática de ensino mais eicaz, mais comprometida, mais pessoal e mais autêntica”.
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Reletir sobre as práticas é ter como objeto de relexão: contextos, conteúdos, 
inalidades de ensino, conhecimentos, capacidades, fatores inibidores da aprendi-
zagem nos alunos, envolvimento no processo de avaliação, razão de ser do profes-
sor e dos papéis que assume (Moreira e al., 2001 apud Soares (s/d).

Alarcão & Tavares (2007 apud Prates et al, 2010, p. 23) defendem que “o super-
visor tem de desenvolver nos supervisionados capacidades e atitudes, tendo em 
conta a qualidade e a excelência, reforçando a ideia de que a supervisão é uma 
ação multifacetada, faseada, continuada e cíclica”.

1.2 O papel do estágio no processo de formação em Serviço Social
Não podemos esquecer que colocar o aluno em contexto prático implica o exercí-

cio e aquisição de competências teóricas, cognitivas, analíticas, de comunicação e 
interação, assim como uma atitude de responsabilidade individual, social e coleti-
va. O estágio é o espaço privilegiado de aprendizagem que possibilita ao estudante 
vivenciar experiências que contribuem não só para a sua formação, mas para a 
construção da sua identidade pessoal e proissional.

Como espaço de aprendizagem e de partilha de conhecimentos, o estágio cons-
titui-se como campo de partilha, análise das práticas e de relexão crítica e cons-
tante. Permite o confronto com o real através de uma vivência pessoal. O estágio 
é um período de formação prática realizada em serviços e instituições, com vista 
a uma aprendizagem no “terreno” e efetuado sob orientação.

Conforme Granja, (2005 apud Freitas, 2013) “O estágio torna-se uma instância 
de reconstrução de saber/conhecimento. A partir do saber processual e procedi-
mental, o saber da ação produz um saber legitimado. Como instância de articu-
lação fecunda entre a teoria e a prática, o estágio exige do estudante exercício 
teórico multi-, inter- e transdisciplinar em resposta à diversidade complexa da 
realidade social que não é compreendida por uma única ciência”.

O estágio deine-se como o processo de aprendizagem do saber agir e constitui-se 
como um dispositivo pedagógico fundamental para as aprendizagens das práticas 
proissionais (Granja, 2005 apud Freitas, 2013). Segundo Granja (2005), o estágio 
(…) requer constante relexão e capacidade crítica, a partir da complexidade da 
vida social e do contacto do estudante com a realidade. Favorece a transferência 
de saberes. É através dele que o conhecimento se concretiza na conjugação dos 
saberes dos sujeitos com a relexão pela síntese do conhecimento adquirido (Frei-
tas, 2013, p. 75).
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Buriolla (2001) refere que a importância do professor supervisor de campo e 
supervisor académico é ímpar, pois a igura deles contribuirá para “direcionar” um 
novo proissional que, na maioria das vezes, será inluenciado pelos mesmos. De-
vido a isto, espera-se que estes proissionais tenham uma postura ética e compro-
metida com o desenvolvimento e cidadania dos usuários, buscando a emancipação 
dos mesmos e o resgate de sua cidadania enquanto sujeitos, rompendo com aquela 
visão do assistente social burocrático e assistencialista (apud Almeida, s/d, p. 4). 
“O estágio é o locus onde a identidade proissional do aluno é gerada, construída e 
referida; volta-se para o desenvolvimento de uma ação vivenciada, relexiva e crí-
tica e, por isso, deve ser planejado gradativamente e sistematicamente” (Buriolla, 
2001, p.13, apud Almeida, s/d, p. 5).

Buriolla (2001 apud Almeida, s/d. p. 5) airma ainda que o estágio é essencial à 
formação do académico, pois lhe proporciona momentos especíicos de aprendiza-
gem, relexão sobre a ação proissional, uma visão crítica da dinâmica das relações 
existentes na instituição (…), possibilitando ao estudante a elaboração de novos 
conhecimentos.

Na perspetiva de Freitas (2013) o estágio também permite ao estudante pro-
porcionar o estabelecimento e o contato de relações com outros proissionais, 
possibilita resolver problemas, tomar decisões e desenvolver perspetivas críticas 
relativamente à sua proissão.

O estágio em Serviço Social ocupa um lugar importante na formação e faz parte 
integrante dela. Os estágios da licenciatura em Serviço Social constituem atividade 
pedagógica de caracter obrigatório e desenvolvem-se no 2º e 3º anos com duração 
e ECTS de acordo com o programa curricular em vigor.

De acordo com o Regulamento de Estágio da licenciatura em Serviço Social da 
Universidade onde foi efectuado o presente estudo, os estágios são concebidos 
como instância de formação experiencial, como espaços de aprendizagem do pro-
cesso de intervenção, através da relação teoria/prática. Neles, os alunos são con-
frontados com as condições concretas do real e com a necessidade de as interpre-
tar para poder agir.

1.3 A importância da relação pedagógica no percurso e no processo de 
aprendizagem

Como já referido, o estágio desenrola-se sob orientação de um proissional da 
área, designado como supervisor tutorial, que tem uma função cientíico-peda-
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gógica: é um docente com formação em Serviço Social; tem atribuição de horas 
letivas para acompanhamento e apoio teórico, metodológico, técnico e ético ao 
aluno estagiário; compete-lhe particularmente estabelecer o contato com a insti-
tuição no que toca à negociação inicial do estágio a desenvolver e à avaliação do 
processo. O estudante tem também apoio e acompanhamento de um supervisor 
institucional, com formação preferencialmente em Serviço Social, constitui a ins-
tância de relação entre o estagiário e a instituição da qual recebe delegação para 
fazer o acompanhamento teórico, técnico e ético do aluno durante o processo 
(Regulamento de Estágio, 2016).

O estudante é o protagonista da experiência realizada no âmbito do contexto de 
estágio, mas é essencial e importante que este se sinta implicado no seu percurso 
e aqui a relação entre os supervisores é premente. A relação pedagógica estabe-
lecida e construída no percurso e no processo de aprendizagem é essencial para 
o desenvolvimento pessoal, académico e proissional do aluno e para a aquisição 
de competências que lhe permita uma maior adaptação aos contextos reais. Tan-
to o supervisor tutorial como o supervisor institucional são um modelo para os 
estudantes, na medida em que estes têm um papel inluenciador no que respeita 
às práticas, atitudes, relação e transmissão de conhecimentos. Segundo Espinar 
(2004, p. 59), o supervisor tutorial (diria também o supervisor institucional), é o 
proissional que demonstra interesse pelo desenvolvimento do aluno como pessoa, 
como estudante e como futuro proissional. E para isso são também necessárias 
competências e saberes especíicos que os deinem enquanto supervisores e, uma 
das dimensões a não descurar é a relação.

Segundo Postic (2008, p. 13) “a relação pedagógica torna-se educativa quando, 
em vez de se limitar à mera transmissão do saber, consegue comprometer os seres 
num encontro onde cada um descobre o outro e ao mesmo tempo se vê a si pró-
prio, a partir daqui começa uma aventura humana (…)”. E esta aventura pressupõe 
presença, diálogo, interação, cumplicidade, empatia e uma enorme vontade de 
investimento mútuo. 

A interação professor-aluno, saudável, complementar, dialógica, só é possível 
se o professor investe na aprendizagem signiicativa do estudante, se busca todos 
os meios de conquistar o estudante para o desaiante processo de se abrir para o 
novo, de reorientar as marcas da omissão, da passividade e da memorização, de 
construir conhecimentos e atitudes de forma ativa e autónoma (Santos e Soares, 
2011, p. 360).
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O diálogo é fundamental no encontro e no contato a estabelecer entre professor-

aluno. 

Quanto mais o professor compreender a dimensão do diálogo como postu-

ra necessária em suas aulas, maior avanço estará conquistando em relação 
aos alunos, pois desse modo, sentir-se-ão mais curiosos e mobilizados para 

transformarem a realidade. Quando o professor atua nessa perspectiva, 

ele não é visto como um mero transmissor de conhecimentos, mas como 

um mediador, alguém capaz de articular as experiências dos alunos com o 

mundo (…)” (Santos e Soares, 2011).

Na perspetiva de Alarcão & Tavares (2003, p. 35), o papel dos supervisores é 
fundamental para ajudar os estagiários a compreenderem as situações, a saberem 
agir em situação e a sistematizarem o conhecimento que brota da interação entre 
a ação e o pensamento”. E sublinham que para que este processo se desenrole nas 
melhores condições, é necessário criar um clima favorável, uma atmosfera afeti-
va-relacional e cultural positiva, de entreajuda, recíproca, aberta, espontânea, 
empática (…) (p. 61).

2 Método

Para este estudo, optamos por uma metodologia qualitativa. Procuramos conhe-
cer as conceções dos estudantes inalistas da licenciatura em Serviço Social de uma 
Universidade privada, no concelho de Lisboa. Estes estudantes foram sujeitos a um 
guião de entrevista sobre supervisão pedagógica, importância do estágio no pro-
cesso de formação, principais competências do supervisor tutorial e institucional 
e o papel do supervisor pedagógico numa pedagogia para a autonomia. O universo 
do estudo recaiu sobre 16 estudantes que constituíram uma das turmas do referido 
curso.

A técnica utilizada para a obtenção de dados junto dos participantes neste es-
tudo exploratório, foi a entrevista semiestruturada. Esta caracterizada “pelo em-
prego de uma lista de perguntas ordenadas e redigidas por igual para todos os 
entrevistados, mas de resposta livre ou aberta” (Moreira 2007, p. 206). 

Os dados recolhidos foram analisados através da análise de conteúdo que segun-
do Guerra (1996, p. 62), “tem uma dimensão descritiva que visa dar conta do que 
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nos foi narrado e uma dimensão interpretativa que decorre das interrogações do 
analista face ao objeto de estudo”.

3 Análise e Discussão dos dados

Procedeu-se à leitura e análise das entrevistas semiestruturadas e procuramos 
identiicar as principais categorias para proceder à interpretação das mesmas. 
Para a referida análise, procurámos dar voz aos entrevistados, dando sentido aos 
discursos recolhidos.

3.1 Noção de supervisão pedagógica
A noção de supervisão pedagógica tem vários sentidos e signiicados, para os 

entrevistados. 
Para os estudantes, a supervisão pedagógica tem como objetivo promover o 

bem-estar do aluno e acima de tudo tem como missão, acompanhar e orientar 
a vertente prática, metodológica e teórica em contexto de estágio. A supervisão 
aparece aqui como sendo o acompanhamento, que o aluno tem por parte do pro-
fessor, tendo presente uma relação de proximidade, para se conseguir um melhor 
trabalho e consequentemente formar um melhor proissional.

A supervisão pedagógica tem como objetivo principal tentar garantir o 

bem-estar do aluno e tentar que consiga atingir os seus objetivos, tendo 
em conta o esforço do mesmo. E2

É o acompanhamento do professor na vertente prática do aluno. E1

A supervisão pedagógica é um acompanhamento metodológico, teórico e 

prático cujo objetivo é a formação de um melhor proissional. E5
Acompanhamento do aluno quando este se encontra em contexto de es-
tágio. E8

A supervisão pedagógica é ser acompanhado pelo professor em contexto 

de estágio, mantendo uma relação de proximidade com ele. É importante 

haver alguma intimidade na supervisão pedagógica porque assim, tanto o 
professor como o aluno, conseguem fazer um melhor trabalho. E9

A supervisão pedagógica relaciona-se com um acompanhamento tanto ao 

nível teórico, isto é, de ajuda na construção do relatório, como apoio 

emocional sobre dúvidas e receios que o estudante sente no estágio. E14
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A supervisão pedagógica implica um bom acompanhamento ao aluno sem-

pre que necessário. E15

A supervisão pedagógica consiste num acompanhamento próximo, junto do tra-
balho realizado, tendo presente por parte do supervisor: a sinceridade e a valori-
zação necessária.

A supervisão pedagógica consiste num acompanhamento de perto junto do 

trabalho realizado, disponibilidade por parte do supervisor, sinceridade e 

valorização quando necessária. E4
Supervisionamento do professor relativamente ao nosso percurso de tra-

balho. O professor orienta os alunos nas diiculdades. E16
Na perspetiva destes estudantes, a avaliação está presente no processo de for-

mação. E esta também é, uma das dimensões da supervisão pedagógica.

A supervisão pedagógica é ser acompanhado por alguém, a nível dos tra-

balhos, ser ajudado nas várias fases do mesmo. E ser avaliado ao longo do 

processo. E3

Consiste em avaliar ao mesmo tempo que são corrigidos os erros cometi-
dos por quem é supervisionado. E13

3.2 A importância do estágio no processo de formação
Quando falamos da componente prática da formação, estamos a falar inevita-

velmente do estágio e da sua importância no processo ensino aprendizagem do 
estudante. Para a maioria dos entrevistados, o estágio é a ligação da teoria com a 
prática e o estágio permite compreender a parte teórica e como esta se insere no 
contexto prático.

É a ligação da teoria com a prática. E13

O estágio é uma forma de compreender a parte teórica e como se insere 

na prática. E14

Os estudantes são unânimes quando referem que o estágio permite ao aluno 
uma aproximação a diversas realidades, a diversos contextos e a problemáticas 
diversiicadas. O estágio surge como uma componente fundamental no processo 
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académico do aluno, pois permite o confronto com a realidade e simultaneamente 
a possibilidade de aplicar técnicas, métodos e ações que ajudam no processo de 
formação. Um dos estudantes refere que o estágio é uma boa ferramenta para o 
desenvolvimento pessoal do próprio. 

O estágio permite ao aluno uma aproximação a diversas realidades. Permi-

te também o conhecimento e “os fazeres” da parte prática. E1

O estágio é bastante importante pois é com ele que vemos realmente a 
realidade e aprendemos a utilizar tudo o que aprendemos. E2
O estágio tem uma componente fundamental no processo académico do 

aluno, pois transmite-nos a noção de realidade a que seremos confron-

tados e a partir daí um conjunto de técnicas, ações, métodos que nos 
ajudam no presente e futuro. E5

No estágio é-nos permitido vivenciar aquilo que aprendemos ou ouvimos 
falar durante as aulas. O estágio é uma boa ferramenta para o desenvol-

vimento do estudante. E8

Como mencionado, o estágio possibilita conhecer aprofundadamente a 

realidade no contexto de trabalho e permite ao aluno um contato privile-

giado com a prática proissional. Os estudantes dão extrema relevância à 
aquisição de competências teórico-operativas. O estágio permite adquirir 
competências, tais como: independência, responsabilidade, maturidade, 

disponibilidade e também apreender as metodologias da proissão, pre-

sentes, no contexto proissional.
O estágio permite ao aluno conhecer de certo modo a realidade no contex-

to de trabalho. O estágio permite um contato privilegiado com a prática 

proissional, possibilitando aos alunos construir e adquirir competências 
técnico-operativas. E16

O estágio é importante no processo de formação e permite competências, 

tais como, a independência, responsabilidade, maturidade, apreender as 

metodologias do serviço social, saber como se processa a prática do assis-

tente social para além da teoria. E3

O estágio é um processo bastante vantajoso, não só porque nos dá uma 
imagem mais alargada da área em que estamos a estudar e futuramente 
trabalhar, faz com que ganhemos muitas competências como responsabi-
lidade e disponibilidade. E4
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Os estudantes referem que o estágio é fundamental, enquanto exercício prático 
para a formação proissional e, enquanto espaço de aprendizagem de aquisição de 
competências e sensibilidade, na forma de agir com os utentes e com os proissio-
nais. Possibilita, ainda, perceber as funções do assistente social, no âmbito da sua 
prática e permite adquirir uma maior relação de proximidade com o mundo.

É muito importante, o estágio, pois permite ao aluno adquirir competên-

cias para a sua formação proissional e adquirir também maior relação de 
proximidade com o mundo. E7

O estágio é fundamental enquanto exercício prático porque cria desde 
cedo, competências e sensibilidade na nossa forma de agir enquanto fu-

turos proissionais. Essas competências passam por questões de valores e 
princípios a ter com o utente. E9

Em contexto de estágio adquire-se competências importantes como, a 
forma de nos relacionarmos com os utentes, o estágio é um processo de 

formação importante pois só assim se consegue perceber quais as funções 
do assistente social. E10

O estágio permite ao aluno ter uma perceção real da sua futura proissão 
e pôr em prática os conteúdos teóricos, mas também adquirir capacidades 
e competências que só no âmbito da prática as poderia adquirir. E12

3.3 Competências do supervisor tutorial 
As competências do supervisor tutorial passam por apoiar, orientar, ouvir, respei-

tar, avaliar, ajudar o estudante na resolução de diiculdade, ser exigente e apoiar 
o aluno para este não desmotivar.

Apoiar, orientar, ouvir, respeitar. Espero que me ajude sempre que neces-
site e, juntamente com o aluno resolver as diiculdades. E2
Ajudar o aluno quando necessita, dar apoio para o aluno não desmotivar, 
ser exigente com o aluno. Espero que o orientador possa orientar quando 
o aluno se sente desorientado e ajuda nas coisas que são propostas para 
serem feitas da melhor forma possíveis. E3

Avaliar, acompanhar e orientar o aluno. E16
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Os estudantes esperam do supervisor pedagógico um docente competente que 
saiba orientar, que tenha clareza e respeito e leve o aluno a um bom caminho.

Espero do supervisor que seja competente em orientar, que tenha clareza 
e respeito. E7

Saber acompanhar o aluno, elevá-lo a um bom caminho. E12

O supervisor pedagógico deve estar atento ao trabalho desenvolvido pelo aluno, 
deve aconselhar, ouvir, escutar, orientar, ser sincero e sensível e ajudar na mudan-
ça de atitudes. Os estudantes esperam cooperação, compreensão, amabilidade e 
um proissional que saiba ser e fazer.

O supervisor tutorial deve estar atento ao trabalho do discente, assim 

como perceber se está tudo bem com o mesmo. Deve ser disponível e 

sincero. E4

(…) deve demostrar interesse em tudo o que o aluno faz para poder acon-

selhar, ajudar a mudar atitudes menos corretas, dar força ao aluno para 

continuar empenhado. Deve estar disposto a ouvir e a responder a dúvidas 

do aluno. E8

Acima de tudo deve ser sensível aos alunos. Deve saber orientar, escutar, 

ensinar, ser bom conselheiro. Apesar de todo o respeito implícito na rela-

ção professor aluno deve haver uma relação solidiicada. E9
Do supervisor tutorial espera-se cooperação, compreensão, amabilidade, 

saber ser e fazer. E11

Espera-se que o supervisor pedagógico dê autonomia, crie relação que permita 
ao aluno expor sentimentos e receios e apoiar a nível teórico.

Do supervisor tutorial espera-se que nos dê autonomia, apoio, conselhos 
para que tudo corra bem. E10
Dar autonomia ao aluno, criar uma relação que permita ao aluno expor 
todos os sentimentos e receios e apoiar ao nível teórico. E14
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3.4 Competências do supervisor institucional
Todos os estudantes são unânimes quanto às competências do supervisor institu-

cional, referindo que este deve apoiar, orientar, ouvir, acompanhar, dar autonomia 
e supervisionar todo o trabalho e percurso do aluno, em contexto real. 

Apoiar, orientar, ouvir, respeitar. Espero que me ajude sempre que neces-
site e, juntamente com o aluno resolver as diiculdades. E2
Deve acompanhar todo o trabalho do aluno no âmbito do estágio, inte-

grá-lo e orientá-lo nas tarefas de assistente social e partilhar a sua expe-

riência. E12

Acompanhar durante todo o percurso, estando presente e transmitindo 

ensinamentos. Dar autonomia, mas expor quais as funções e desaios ao 
serviço social na instituição. E14

Apoiar, acompanhar e supervisionar. E16

Estes estudantes esperam do supervisor institucional, ensinamentos sobre técni-
cas, formas, metodologias para se tornarem melhores proissionais; que transmi-
tam conhecimentos teóricos sobre a área onde estão inseridos e lhes apresentem 
a melhor maneira de trabalhar enquanto assistentes sociais.

De um supervisor institucional espero ensinamentos na área onde estou in-

serida, acompanhamento e ajuda durante todo o processo de estágio, en-

sinamento de técnicas, formas e metodologias para me tornar uma melhor 

proissional e mais competente e transmissão de conhecimentos teóricos 
sobre a área onde estou inserida. E5

De um supervisor institucional espera-se que ensine e mostre a melhor 
maneira de trabalhar enquanto assistente social. E10
O supervisor institucional deve (...) proporcionar ao aluno, o mais possí-

vel, a realidade proissional. E13

Procuram no supervisor institucional, um proissional competente e exemplar e 
que corrija o aluno no momento para que, este se torne num melhor proissional.

O supervisor institucional tem a oportunidade de corrigir o aluno no mo-

mento em que este erra ou age de uma forma menos própria. E8
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Acima de tudo deve ser exemplar enquanto proissional. Procura-se uma 
relação proissional e formal onde sejamos indicados do caminho a seguir 
no estágio e disciplinados, para sermos melhores proissionais. E9

O supervisor institucional é uma pessoa muito importante no processo de apren-
dizagem do estudante, pois constitui a instância de relação entre o estudante/
estagiário e a instituição onde efetua a sua prática.

3.5 Relação pedagógica (professor/aluno) no processo de formação
Os estudantes são os protagonistas da experiência realizada no âmbito do con-

texto de estágio e esperam da relação professor/aluno uma relação de abertura, 
diálogo, lexibilidade, sinceridade e de compreensão.

Abertura, lexibilidade, sinceridade e compreensão. E1
Tem que existir uma relação entre o professor e o aluno para poder per-
ceber os problemas que existem. Tem que haver mais abertura e diálogo 
de ambas as partes. E7

As dimensões fundamentais, apontadas pelos estudantes, para o estabelecimen-
to de uma boa relação pedagógica é a coniança mútua, a entre ajuda, o respeito 
e o incentivo ao aluno fazendo valer as capacidades e competências do mesmo. 

De coniança mútua e respeito e ajuda de modo a ultrapassar as diicul-
dades. E2

Respeito, coniança e entre ajuda. E3
Uma relação de coniança e de respeito. Considero importante também a 
exigência, mas apoio em todas as diiculdades. E14
Deverá haver uma relação de coniança e incentivo ao aluno para fazer 
valer das suas capacidades e competências. E15

 É importante que na relação professor /aluno haja essencialmente respei-
to, troca de ideias e sinceridade. E4

Deve estar presente o respeito, o cuidado, a igualdade de direitos e deve-

res, a transmissão de conselhos nas diiculdades sentidas no processo de 
formação académica. E5
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Uma relação de proximidade e uma relação de ajuda carregada de respeito são 
fundamentais para o sucesso do estudante.

Uma relação de intimidade quase como um elo familiar, mas carregado de 
respeito. E9

Deve ser uma relação de ajuda, ou seja, quando necessário, o professor 
estar presente e que nos ajude da melhor maneira. E10
Uma relação de proximidade ótima onde ambos conheçam os seus papeis e 

que trabalhem em prol do sucesso, o aluno deve comprometer-se nas suas 
tarefas e o professor exigir. E12

Na perspetiva dos estudantes, a relação de proximidade entre professor/aluno é 
essencial, simultaneamente com o distanciamento necessário. 

Uma relação de proximidade e simultaneamente de distanciamento. E11

Uma relação de empatia, proximidade, mas com o distanciamento neces-

sário. E16

3.6 Papel do supervisor pedagógico numa pedagogia para a autonomia
Os estudantes são unânimes quanto ao papel do supervisor pedagógico numa 

pedagogia para a autonomia, referindo que este papel passa essencialmente pelas 
seguintes dimensões: ajudar o aluno a ganhar ferramentas para se lançar no mer-
cado de trabalho; dar liberdade para o aluno errar; dar espaço para o aluno sentir 
dúvidas e se sentir autónomo; criar espaços para esclarecimento de dúvidas; orien-
tar o aluno na escolha do melhor caminho; existir um acompanhamento semanal 
ou quinzenal; estar disponível e presente; ser exigente e, ter um papel motivador 
e de esperança para o desenvolvimento do estudante.

Ajudar o aluno a ganhar ferramentas e competências para se lançar no 

mercado de trabalho dentro da área de formação. E1

Dar liberdade para o aluno errar, pois a errar é que se aprende. E2
O papel do supervisor pedagógico numa pedagogia para a autonomia dos 

alunos é falar bem acerca das coisas que têm que ser feitas, sem dar ajuda 
de imediato ao aluno, mas sempre dando uma pequena ajuda. E3
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Para o aluno se sentir autónomo é necessário que o supervisor dê algum 
espaço para que o mesmo tenha dúvidas. E4 
É importante o espaço que o supervisor dá ao aluno para a sua própria 
aquisição de conhecimentos, diiculdades para uma autonomia do aluno, 
sendo que o acompanhamento semanal ou quinzenal é essencial. E5
 Penso que um espaço para esclarecimento de dúvidas seria bom para uma 
maior autonomia dos alunos. E8

O supervisor pedagógico deve apoiar, mas dando a autonomia necessária e 

a liberdade para que este consiga fazer o seu caminho. E10
Para que os alunos sejam autónomos o supervisor deve referir o que tem 
que ser feito e quando, esclarecer as dúvidas, mas dar espaço ao aluno de 
fazer o trabalho ao seu ritmo até porque o aluno se testa a si próprio. E13 
A autonomia é importante durante o estágio. Devendo dar autonomia, mas 

apoiar em todas as questões. O mais importante é a relação de coniança. 
E14

O supervisor deve orientar, ajudar o aluno a escolher o melhor caminho, 

deve estar presente e disponível, mas claro que a exigência da sua dispo-

nibilidade por parte do aluno deve ser contida, para que este mantenha a 
sua autonomia relativamente ao seu trabalho. E12

Deverá estar sempre presente, mas deve dar espaço necessário aos alunos 

e deve incentivá-los a construir e a percorrer o seu próprio caminho. E16

O supervisor pedagógico detém um papel importante para a autonomia do 

aluno e sucesso académico. Tem um papel de ser motivador e de esperan-

ça para o desenvolvimento do aluno. E15

Resultados preliminares

O presente estudo permite avançar com a ideia de que a supervisão pedagógica 
adquire um papel ativo de interação, partilha e mediação entre o professor e o 
aluno e a relação e interação partilhada com o supervisor institucional é a via pri-
vilegiada de conhecimento e de aperfeiçoamento na formação em Serviço Social.

Os dados possibilitam assegurar que os estudantes entrevistados têm presente o 
que consiste a supervisão pedagógica no processo de formação; que competências 
têm o supervisor tutorial e o supervisor institucional, referindo que ambos con-
tribuem para o desenvolvimento das capacidades e competências do estudante, 
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necessárias para o exercício da proissão; a relação de proximidade, de ajuda e 
de apoio são essenciais no processo de aprendizagem e, o papel de um supervisor 
pedagógico tem como missão, orientar o estudante numa via de autonomização. 

A supervisão pedagógica assume, assim, um papel transformador nos estudantes 
e nas suas práticas. A participação ativa dos alunos no seu processo de desenvol-
vimento académico e pessoal, cria um sentimento de pertença, responsabilidade 
e de identidade.

Desejamos que o presente estudo contribua para aperfeiçoar o conhecimento 
sobre a supervisão pedagógica em contexto de formação académica; permita cons-
cientizar para a importância do estágio, enquanto espaço de aprendizagem em 
contexto real e, permita reletir para a necessária e importante relação a construir 
entre professor/estudante. Uma relação de proximidade e de ajuda e, simultanea-
mente, uma relação que possibilite a distância necessária para que o aluno trace 
o seu caminho com autonomia e coniança. 
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Abstract: The research accomplished a literature review about acculturation on the earlier American 
Anthropologist journal. Acculturation research appeared on the North American Anthropology; later 
came to Sociology and Psychology. The main models to approach acculturation followed the historical 
evolution of the North American culture, and the earlier research barely considered the main dimen-
sions of the acculturation concept. Assimilation and, in a lesser degree, fusion were the preferred 
models during colonial and imperial times, and American Indigenous were the main researched cultural 
group. Acculturation was approached as type of cultural inluences, and Indigenous cultural change was 
the main concern. Yet, interaction and learning were not the main concerns. The multicultural model 
appeared already in the earlier literature, yet it was related to fusion.
Keywords: Acculturation, fusion, multicultural, American Anthropologist, social dominance.

Resumo: A investigação realizou uma revisão da literatura acerca da aculturação na revista American 
Anthropologist. A investigação acerca da aculturação surgiu nos primórdios da Antropologia norte-ame-
ricana e, mais tarde, na Sociologia e na Psicologia. Os principais modelos da abordagem da acultura-
ção seguiram a evolução histórica da cultura norte-americana e a investigação inicial quase que não 
considerou as dimensões fundamentais do conceito da aculturação. Assimilação e, num grau menor, a 
fusão foram os modelos preferidos durante as épocas coloniais e imperiais, e os indígenas americanos 
foram o grupo cultural mais investigado. A aculturação foi abordada como tendo apenas uma direção 
de inluências culturais, e as mudanças culturais nos indígenas constituíram-se como a problemática 
fundamental. Contudo, a interação e a aprendizagem não se constituíram como problemáticas fun-
damentais. O modelo multicultural já tinha surgido na literatura inicial. Contudo, nos artigos iniciais 
relacionava-se com a fusão.
Palavras-chave: Aculturação, fusão, multicultural, American Anthropologist, domínio social.
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1 Acculturation: deinition and models

The research did a literature review about the acculturation concept on the 

earlier American Anthropologist journal. It was the irst North American journal 
of Anthropology. It is the lagship journal of the American Anthropological Asso-

ciation, and it is still one of the most important journals at the global level. The 

acculturation deinition is important to limit the research scope. The acculturation 
phenomenon may be deined by its main dimensions, i.e., intercultural contact, 
mutual interactions between dißerent cultures (Redield, Linton & Herskovits, 
1936), by learning a second culture (Powell, 1880; Rudmin, 2009), and by cultural 

changes at individual and collective levels.

Acculturation has four models, i.e., assimilation, multiculturalism, fusion, and 

interculturalism (Castro 2014a, b, 2015, 2016a, b, c, d, e, 2017; Castro & Rudmin, 
2016, 2017). In the assimilation model the minority culture is expected to disap-

pear. The mutual learning will not be reported on the expected outcome, because 

the minority will be assimilated. The Chicago School is an example of this model.

In the multicultural model the minority culture is expected to get cultural ad-

aptation and at the same time to maintain its own culture. In the multicultural 

approach only the minority is described as learning, and both cultures are inter-

acting with the larger society. The Berry Model (2001) is an example of the model.

In the fusion model, there is interaction, mutual learning between dißerent cul-
tures, and there are cultural mixtures, which will produce a new culture with 

inner diversity (Bastide, 1973; Castro, 2014a, b, 2015, 2016a; Herskovits, 1967; 

Frazier, 1942). The Freyre’s (1986/1933; Rudmin, Wang & Castro, 2016), and the 
Ortiz’s theories are examples of the fusion model. The intercultural model was not 

described here.

2 Empirical outcomes

In February 1th, 2016, a reined search on the Website AnthroSource by the 

word acculturation gave 2162 results in the American Anthropologist. The review 

identiied 17 codes, and selected 90 earliest articles. The statistical outcomes 
found out that the main topic was cultural change (31.1%). Other relevant results 

were theoretical (10%), psychological traits (7.8%), review (5.6%), ethnic identity 

(6.7%), contact (5.6%) and health (5.6%). Other topics had three or less cases.  
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In the 1950s, acculturation research reached its maximum, because between 1951 

and 1960 it accounted for 42.2% of the results. Most articles were written originally 

in English (96.7%). Authors were mostly North Americans or they worked in North 

America universities (The USA and Canada). They were mostly males (90%), and 

females only 8.9%. The majority of articles were produced in the USA or Canada 

(65.6%). Few works were produced about European countries, the exceptions were 

the Netherlands by Baal in 1960, Denmark (Anderson, 1958), and Germany (West-

phal-Hellbusch, 1959). 

Anthropology was undoubtedly the main ield (76.7%), followed by Psychology 
(17.8%), and it was “The oldest of our recent trends, and the most important in 

terms of membership and number of publications, is Psychology” (Meggers, 1946, 

p. 178). Meggers (1946) provided an extensive list of psychological references. 

Barnett et al. (1953) also reported the inluence of Psychology. Sociology only got 
2.2% of the outcomes. At methodological level measuring devices were employed 

(13.3%), and projective tests were also employed on 10% of the articles.

A deining dimension of the acculturation concept is the direction, and mainly 
the two-way direction. The code options were one-way (66.7%), two-way (28.9%) 

and not deined (4.4%). Hence, often only the minority was approached. Minority 
and majority cultural groups were described as active on 22.2% of the articles, yet 

they were not active on 47.8% of cases, and on 30.0% of cases were not deined. 
Cultures were described as interacting on 86.7% of the articles, and as not inter-

acting on 7.8% of the cases, and it included also the not deined option (5.6%). This 
code appeared, because there were few descriptions of interaction, and often only 

the minorities were described as learning majority cultures. Yet, interaction is a 

deining dimension of acculturation.
The main feature of the fusion model is to report a common and shared culture. 

Hence, one code was asking, ‘are cultural groups sharing cultural traits?’, and the 

outcomes were yes (26.7%), no (52.2%), and not deined (21.1%). Changes are also a 
deining dimension of the acculturation concept. However, the multicultural model 
is emphasizing the minority cultural maintenance and, at the same time, cultural 

adaptation. It reveals a contradiction, because adaptation also triggers chang-

es. This code was asking ‘is there mainly cultural change (4.4%) or maintenance’ 

(5.6%). Additional options were both of them (86.7), none (2.2%), and not deined 
(1.1%). The outcomes displayed that often cultural changes and  maintenance were 
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occurring at the same time, and it reported the limits of the assimilation and the 

multicultural models.

The next code was checked out taking into account the description of the re-

lationship. The code asked, ‘is the relationship harmonious (6.7%), problematic 

(55.6%) or conlictual’ (20.0%). It also included the option not deined (17.8%). 
The outcomes conirmed that acculturation was often motivated and problematic. 
Another code asked, ‘is there any asymmetric power relationship approached?’ 

The code outcomes were yes (50.0%), no (4.4%), and not deined (45.6%). The next 
code asked ‘is discrimination approached?’, and unlike the previous two codes, 

it was not approached by the mere description of the relationship, because dis-

crimination should be reported as a concern. The outcomes were yes (11.1%), no 

(11.1%) and not deined (77.8%). Hence, discrimination was not a main concern in 
the earlier anthropological research.

Indigenous was the most frequent minority label (45.6%), and Afro-Americans 

(2.2) were not often approached. Additional relevant outcomes were Eskimo 

(4.4%), more than two (11.1%), and not deined (16.7%). The statistical outcomes 
revealed the historical evolution of the acculturation concept and of the North 

American culture, because the West was still under colonization. Europeans were 

under acculturation only by Anderson (1958), and Willems (1944), and the lat-

ter approached Germans immigrants in Brazil. The majority label outcomes were 

Anglo-American (27.8%), White (17.8%), Spanish (6.7%), more than two (7.8%), 

another (30.0%), and not deined (30.0%). The outcome on the not deined option 
(30%) reported that majorities were not apparently under acculturation, and that 

majorities were not a concern.

The review aimed to know which acculturation model was pervasive. The code 

options and outcomes were assimilation (31.1%), fusion (18.9%), multicultural 

(5.6%), and not deined (25.6%). Consequently, the assimilation model was the 
most pervasive, followed by fusion. In the fusion model some of the works were 

theoretical, e.g., Hallowell (1957) criticized the pervasive one-way, and he provid-

ed other examples of fusionist works, i.e., Chamberlin, Foster, Beals, and Gillin. 

The North-American Anglo-Saxon culture was rarely reported to learn second cul-

tures and to produce mixed cultures. The exception was Merriam (1955), because 

he reported mixtures, for example, the jazz music, and Barnett in 1940.

The research did an additional search for the words plural and multicultural in 

the American Anthropologist database. The researcher downloaded the articles 
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from the older pages of both searches in order to get the earlier articles. Most 

of the results were not connected to the multicultural model. The works of Vogt 

(1955) and Polgar (1960) were found during the search. Polgar (1960) provided 

more examples of multicultural works. He mentioned Bateson (1935), Tax (1941), 

Barnett et al. (1953), Bruner, 1956, and Crowley (1957). Yet, the work of Crowley 

(1957) was considered as fusionist by the current review, because he reported mix-

tures and shared cultures. Bateson (1935) did not use the word multicultural, but 

he provided clues about what was considered a plural society, and it was “. . . the 

persistence of both groups in dynamic equilibrium within one major community.” 

(Bateson, 1935, p. 74).

The common element among the descriptions of Tax (1941), Vogt (1955) and 

Polgar (1960) was that fusion preceded the multicultural outcome. Therefore, the 

three authors described, in fact, fusion processes. However, they ascribed them 

to the multicultural (plural) model, because there were cultural maintenances. 

Another common feature was that violence and asymmetric relationships occurred 

only during fusion. The multicultural outcome was described as peaceful by Tax 

(1941), Vogt (1955), and by Polgar (1960). Multiculturalism was called stable plu-

ralism, because cultures were expected to be on permanent contact with relative 

tolerance (mutual recognition), and with no further cultural changes, but it was 

not realistic.

Tax (1941) described Spaniards and Indigenous peoples in Guatemala. Spaniards, 

who were the dominant cultural group, changed and they became Ladinos, be-

cause they mixed with Indigenous. According to Tax (1941), the Indigenous cul-

ture achieved cultural maintenance, and they were described as an autonomous 

culture, regardless contact and intercultural relationship. It is interesting to no-

tice that Tax explained the cultural maintenance, and the continuous intercultural 

contact with no change by the Lamarck evolutionist thought. Consequently, the 
description of Tax was closer to Herbert Spencer’s social evolutionism than to the 

cultural relativism of Boas.

Vogt (1955) described Indigenous, Spanish-Americans and Anglo-Americans gath-

ered together during Laguna Fiesta, New Mexico. Their relationships were charac-

terized by economic motivations. Social roles were stable, and the dißerent ethnic 
groups were interacting, but they were not described as changing. Fusion occurred 

between Spanish and Indigenous cultures, and it surrendered to Spanish-Amer-

icans. In short, on Tax (1941), Vogt (1955) and Polgar (1960) the acculturation 
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processes had only one-way, regardless that at least one culture was under fusion. 

Yet, the Anglo-Saxon culture was not described as learning any second culture.

3 Conclusions

The conclusion was outlined according to the acculturation deining dimensions 
as they were provided at the beginning, and considering culture as a dynamic 

process of fusion. The review outcomes reported that acculturation research went 

from Anthropology to Sociology and Psychology. In the anthropological literature 

acculturation research was a dominant topic from its early phase until 1960s. 

However, acculturation research appeared in colonial and imperial times. Euro-

peans and Westerners were dominating the planet. Furthermore, eugenics, racism 

and social evolutionist ideas appeared in order to vindicate European and West-

ern domination and even genocides. Consequently, most works were reporting a 

problematic and asymmetric relationship, and the theme of discrimination gained 

strength only after 1960s.

Cultural changes were the main topic of the anthropological literature, and the 

mere contact with intercultural interaction with two-ways of cultural inluences 
was not a major concern. The outcomes reinforced the colonial and imperial views 

of acculturation. Intercultural contact occurred among Western and American Na-

tives, who were the main researched minority. Yet, Westerns were rarely reported 

as learning second cultures.

The reactions regarding the Western domination conirmed that acculturation 
was a motivated phenomenon, and that it was often asymmetric and antagonistic, 

because social dominance narratives were common, even when the minority cul-

tural maintenance was a concern. The main questions were not the anthropologi-

cal description of the Native culture and of the intercultural contact, but how to 

regulate the Western domination and exploitation.

Most of the authors were writing in English, and most of them were males work-

ing on North America. Later, the anthropological research was extended to South 
America, to Caribbean Islands, and in a lesser degree to Africa and Asia. Psycholo-

gy was a main ield on the earlier anthropological literature, and it encompassed 
projective tests and measuring devices.

Fresh research should further contextualize the acculturation concept. It is nec-

essary to add additional social sciences to Anthropology, and the current review 
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should be enlarged to the sociological and the psychological literatures. The cur-

rent review reported that Western majorities were not apparently under accultur-

ation, and that they were not a concern, even because often they were not sup-

posed to change. However, today, in the USA, the white majority will be a minority, 

and the white middle-class has often poorer health (Case & Deaton, 2015) than 
immigrants, reinforcing the immigrant paradox (Markides & Coreil, 1986). Further-
more, the recent Western demographic changes (Case & Deaton, 2015) are leading 
to racism and to intercultural violence (Richeson & Sommers, 2016).
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El presente escrito pretende fomentar el interés en la comunidad académica y 

cientíica por el estudio de la Ciencia Económica como Ciencia Social, desde una 
perspectiva evolutiva implícita en su propia naturaleza. Cabe destacar la evolu-

ción de las disciplinas cientíicas como un processo de constante cambio (Schet-
tino, 2003), de producción de acciones transformadoras en los paradigmas cientí-
icos (Lotman, 1970 y González-Dominguez y Martell- Gámez, 2013) y de diversas 
realidades enmarcadas por modelos contextuales en un momento histórico deter-
minado (Van Dijk, 2001; Marinkovich y Cordoba, 2014).

En el cometido de homenagear a la economia como disciplina del saber, el Fran-

cés Jacques Valier (1938-2013) publicó en 2014 el libro: Breve histoire de la pensée 

économique d´Aristoteles à nos jours. Traducido en 2016, ofrece a la comunidad 

académica de habla portuguesa una obra de valor indiscutible. Con la experien-

cia como professor de história del pensamento económico (Universidad Paris X), 
miembro del consejo de análisis económico de Francia y especialista en temas 
de subdesarrollo; Valier muestra: una economía histórica constituida por sistemas 
económicos y sociales signiicativamente delimitados en el tiempo, estabelece la 
relación entre el estado del pensamento actual con la evolución de los análisis 
económicos del pasado, y inalmente, brinda una visión general de las corrientes 
del pensamento económico a in de compreender, a traves de su evolución en la 
história, las controvérsias de la economia política actual.

1 Docente da  Universidade Autónoma do Estado de México. Investigadora Convidada do Centro de Pesquisa e Es-
tuios Sociais, Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologia.
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El autor resalta que “la história del pensamento económico es una necesidad” 
(p.14) y considera vanal la idea de comprender los debates actuales de forma in-

dependiente sin contemplar su devenir en el pasado. Su aobra permite apreciar las 
características esenciales de las corrientes económicas elegidas a traves de una 
exposición breve de su largo pasado: iliaciones, oposiciones, avances, retrocesos 
y su encuadre historico-social, para inalmente “percibir con mayor facilidad el 
hecho de que, en la economia, los resultados que parecieran ser los más sólidos, 
nunca son deinitivamente adquiridos (p. 125).

Según Valier, las condiciones del nacimiento y el desarrollo de una economía 
política como ciencia histórica, representa el estudio de leyes especíicas sujetas 
a un sistema, social y económico, bien deinido. Su fundamento radica en la de-

manda social para atender los problemas cotidianos y políticos del momento (Wa-

llerstein, e tal., 1996). Mediante la integración de: aproximaciones individuales, 
testimonios, análisis del conocimiento, el actuar de los individuos focalizado en 
su rol social y la práctica del evento comunicativo (Van Dijk, 2011), se demuestra 
la adaptación de la colaboración cientíica e interdisciplinaria bajo modelos con-

textuales que controlan tanto la producción y comprensión linguística, como la 
explicación del triunfo discursivo (Van Dijk, 2001; Martell, 2014).

La evolución del pensamiento económico expuesto por Valier, inicia desde las 
interrogantes morales frente al desarrollo del mercantilismo (siglo XV); en con-

secuencia, bajo el cobijo del liberalismo económico (siglo XVI y XVII), surge una 
nueva doctrina enmarcada por un contexto intelectual (siglo XVIII) que favorece 
la crítica y origina “los primeros trabajos especíicamente económicos” (p.22). En 
el siglo XIX los debates sobre las leyes económicas demandaron el trabajo cola-

borativo e interdisciplinar; cuyos cuestionamientos incentivaron el análisis de las 
divergencias entre las teorías y la realidad social del siglo XX. Pese a esta eviden-

cia histórica revestida de transformaciones ininitas, Valier menciona que en la 
actualidad (siglo XXI) algunos economistas pretenden construir modelos exentos 
de cualquier ideología; pero airma, que aunque un modelo económico no puede 
ser criticable, las teorías que lo sustentan si lo son. Por lo tanto, aquellos que “se 
juzgan libres de inluencias doctrinarias, son, en la mayoria de los casos, esclavos 
de una doctrina cientíica” (p.125). 

Valier airma que el progreso no está garantizado. Su obra permite identiicar 
la intervención de otras disciplinas en el desarrollo del pensamiento económico. 
Construida a partir de princípios ilosóicos, morales y éticos, la economía adoptó 
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argumentos de las ciencias naturales, la física y la sociologia (fenómeno observado 
principalmente en los trabajos del siglo XVI al siglo XVIII). Posteriormente, las ciên-

cias políticas, la psicologia y las matemáticas, contribuyeron signiicativamente 
en la economia del siglo XIX y del siglo XX. Finalmente, en el actual siglo XXI, el 
interés por el estúdio del carácter interdisciplinar de la economia puede abor-
darse desde la perspectiva de la evolución histórica de las disciplinas cientíicas; 
pues la ciencia no es totalizadora del conocimiento, es un devenir perpetuo de 

redeiniciones, revoluciones y descubrimientos (Kuhn, 1871), cuya generación del 
conocimiento comienza por un punto de arranque seguido de un proceso rápido, 
colectivo y acumulativo donde, el tiempo histórico es tan breve que en su transcu-

rrir se percibe casi contemporâneo (Veron, 1969).
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O livro “The Aftermath of Feminism: gender, culture and social change” de Ange-

la McRobbie, publicado em 2009, analisa o estado do feminismo na Grã-Bretanha, 

ciente das complexidades contemporâneas da cultura mediática que o movimento 

feminista necessita lidar, referenciando casos veiculados em ilmes, televisão e 
revistas. A autora aponta ainda que o movimento perdeu popularidade como for-

ma de protesto público, pois o pós feminismo tem enfrentado um sentimento de 

anti-feminismo, resultando no enfraquecimento do conceito de coletividade e, 

consequentemente, na individualização dos ideais de empoderamento. 

A autora inicia a obra traçando um paralelo entre dois cenários: a academia e a 

cultura popular. Segundo o livro, a academia reivindica representações e se coloca 

como detentora da fala das mulheres, já na cultura popular, há uma colocação de 

que as mulheres já conquistaram seus espaços e não há mais o que ser reivindicado, 

ao contrário, as mulheres jovens podem traçar seu caminho, pois possuem liber-

dade para tal, como representado em diversos medias, como no ilme “O Diário de 
Bridget Jones”, no qual a personagem possui uma “vida própria”, resultado de suas 

escolhas e não de situações que lhe foram impostas. 

A análise das representações femininas nos medias é fundamental, pois, ao pro-

duzirem e difundirem representações, os medias assumem um papel importante na 

formação do comportamento social. De acordo com Assis, Carrieri, Correa, Gontijo 
& Melo (2007, p. 195), os medias “servem como monopolizadores do saber, respal-

dados em um regime de verdade que oferece uma ilusória transparência social em 

1 Doutoranda do programa de Pós-graduação em Comunicação da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação 
da UNESP, Campus Bauru – SP / Brasil. Bolsista Erasmus, programa SUD-EU e programa CAPES. E-mail: tutoraead.
noemibueno@gmail.com.
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que todos se comunicam com todos”, “funcionando tanto para forjar a aceitação 

do status quo e a dominação social como para habilitar e encorajar os estratos 

subordinados a resistir à opressão e a contestar ideologias e estruturas de poder 

conservadoras” (Freire Filho, 2005, p. 19).

Além dessa diiculdade de representações mediáticas que não contemplem o 
feminismo, a autora apontou ainda outras questões que afetam o movimento. Para 

tal, adentrou no cenário político demonstrando que a nova direita surgida no iní-

cio dos anos 70 mobilizou-se contra o movimento de mulheres, tanto nos Estados 

Unidos como no Reino Unido. Essa situação associada ao posicionamento de solida-

riedade com outras minorias geraram uma desarticulação do feminismo, pois, essa 

articulação com outros movimentos instituiu novas conexões e alianças, fazendo 

com que a própria identidade política do movimento fosse modiicada (McRobbie, 
2009, p. 25).

Além do cenário político, acadêmico e popular, a obra apontou ainda a oferta de 

novas tecnologias biomédicas e estéticas associadas aos conceitos de moda, beleza 

e consumo e como esses interferem nas políticas feministas. Para a autora, as jo-

vens mulheres se encontram inseridas no mercado de trabalho (reivindicação femi-

nista consolidada), e ao se tornarem envoltas de uma cultura de consumo (que dita 

ideais de moda e beleza), não se atentam às necessidades de se envolverem em 

políticas feministas. Ao contrário, os apelos eróticos presentes na cultura ociden-

tal contemporânea, que privilegiam os atributos físicos femininos, engedram uma 

ilosoia de vida para as mulheres voltada para os requisitos da sedução (Moreno, 
2008; Reis, 2002). Além disso, a supervalorização de um padrão estético especíico 
naturalizou algumas patologias (como a anorexia, por exemplo), ou seja, passaram 

a ser justiicadas a partir do discurso de que o corpo da mulher pode (e deve) ser 
construído conforme os padrões de beleza e de moda, construídos a partir da cul-

tura heteronormativa (McRobbie, 2009, p. 122).

Por im, a autora analisou programas televisivos do gênero “make-over” apon-

tando que esses representam a forma mais glamorosa e individualista da subjeti-

vidade feminina, pois as mulheres nesses programas se apropriam dos novos con-

ceitos sobre o que é ser mulher descritos em todo o livro e os aplicam de forma 

autônoma. Assim, esses programas alimentam um campo da cultura do consumo 

e ensinam mulheres a realizar escolhas corretas de acordo com características do 

novo modelo feminino (McRobbie, 2009, p. 124).
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Ao inal do livro, Angela McRobbie faz uma relexão desses assuntos e do espaço 

de discussão presente em sua própria sala de aula, onde assume o papel de do-

cente dessas jovens mulheres analisadas na obra. Nesse sentido, seu desaio como 
professora e autora do livro é dissecar as mudanças sociais ocorridas nos últimos 

anos e o impacto dessas nas formas de poder de gênero que passaram a operar 

com uma ilusão de positividade e progresso (ao reconhecer conquistas feministas 

como o direito ao mercado de trabalho, por exemplo), quando continua prendendo 

as mulheres em amarras androcêntricas, tornando-as dependentes de ideais de 

consumo e beleza.

A partir do objetivo de traçar o motivo do feminismo no Reino Unido ter perdido 

forças e não reunir mais mulheres em prol de um ideal comum, a autora analisou 

a cultura popular e suas intersecções com o debate público. A obra é importante, 

pois aponta justamente esse cenário atual do movimento e as consequências po-

líticas para as mulheres jovens. Desde o seu surgimento (início do século XIX), o 
feminismo passou por diferentes diiculdades e fases de consolidação e reivindica-

ção, sendo que a obra de Angela McRobbie debate questões e diiculdades enfren-

tadas pelo feminismo contemporâneo, o que é fundamental para que o movimento 

se avalie e se recrie a partir da crise que vislumbra.

Bibliograia

Assis, L., Carrieri, A., Correa, A., Gontijo, M., & Melo, M. (2007), Soldadinhos-de-Chumbo 
e Bonecas: Representações Sociais do Masculino e Feminino em Jornais de Empresas. 
Revista de Administração Contemporânea,  11 (02), 191-211.

Freire Filho, João (2005), Força de Expressão: Construção, Consumo e Contestação das Re-
presentações Midiáticas das Minorias. Famecos, 28, 18-29.

McRobbie, Angela (2009). The Aftermath of Feminism: gender, culture and social change. 

London: Sage.

Moreno, Rachel (2008). A beleza impossível. São Paulo: Agora.

Reis, Margareth (2002). Mulher: produto com data de validade. São Paulo: O Nome da Rosa.



Fluxos & Riscos  vol. II n.º2, 2017

Pp. 171 - 179

171 

CPES 
O Historial e o Património / The Background  
and the Heritage

Ana Lorga da Silva  

Diretora / Coordenadora do CPES

O CPES é uma unidade de investigação integrada na Faculdade de Ciências So-
ciais, Educação e Administração (FCSEA) da Universidade Lusófona de Humanida-
des e Tecnologias, criada em 19 de Junho de 2008, registada na Fundação para a 
Ciência e Tecnologia (FCT) em 2009, refundada e submetida à Avaliação das UI&D 
- Unidades de Investigação e Desenvolvimento FCT, em 2013. 

O Centro de Pesquisa e Estudos Sociais (CPES) nasceu da convergência de interes-
ses de diversos investigadores de diferentes áreas disciplinares, designadamente 
Sociologia, Serviço Social, Turismo e História. Mais tarde, no ano de 2013, o CPES 
sofreu novo impulso com a adesão de investigadores provenientes das áreas disci-
plinares da Economia, Gestão e Administração integrados em diferentes unidades 
orgânicas. Assim, o domínio de investigação em que o CPES se inscreve, insere-se 
no âmbito das tradições das Ciências Sociais e Humanas, airmando o interesse 
cientíico na pesquisa em áreas emergentes resultantes da combinação das di-
ferentes interligações disciplinares possíveis, com o propósito de olhar e reletir 
sobre as dinâmicas sociais e culturais da sociedade portuguesa contemporânea e 
de outras com ela interligadas. 

Membros Integrados / Associados

Ao longo dos anos, os seguintes investigadores iguraram como membros integra-
dos do CPES:

1. Ana Lorga

2. Artur Parreira

3. Carlos Capelo

4. Carlos Carranca



5. Carlos Diogo Moreira

6. Cristina Santos

7. Eduardo Figueira

8. Felipa Reis

9. Francisco Carvalho

10. Inna Paiva

11. Jorge Mangorrinha

12. Manuel Antunes

13. Marcio Domingues

14. Paulo Alves

15. Rui Duarte Moura

16. Rui Teixeira dos Santos

17. Salomé Marivoet

18. Sónia Vladimira Cardoso

19. Teotónio R. de Souza

Em igual período, os investigadores associados foram:

António Mendes

Carlos Smaniotto

Cátia Felisberto

Duarte Pimentel

Edviges Coelho

Helena Mendonça

Jorge Costa

José Ampagatubó

José Fialho Feliciano 

Maria Teresa Ramilo

Mariana Cascais

Rui Teixeira dos Santos

(1) mestres e doutorandos associados 

Nﾗゲ ┎ﾉピﾏﾗゲ ;ﾐﾗゲが ヮ;ゲゲ;ヴ;ﾏ ヮWﾉﾗ CPESが Iﾗﾏﾗ ｷﾐ┗Wゲピｪ;SﾗヴWゲ SW ﾏWゲデヴ;Sﾗ ﾗ┌ SW 
Sﾗ┌デﾗヴ;ﾏWﾐデﾗが ﾗゲ ゲWｪ┌ｷﾐデWゲ ;ﾉ┌ﾐﾗゲぎ

Ana Paula Garcia

António Guerreiro

Bruno Sampaio

Carla Fernandes

Carla Ribeirinho

Cátia Rosário

Célia Gouveia

Cristina Duarte

Fanny Munõz

Fernando Borges

Gonçalo Loures

Guilherme Nunes

Hélia Bracons

Loic Pedras



Luís Paixão

Luís Tavares

Luísa Anacleto

Luísa Desmet

Noemi Bueno

Patrícia Henrique

Samuel Pedro 

Simone Fragoso

Soia Cavaco

Vitor Rosa

(2) projetos completados e em curso 

Dentro das atividades de investigação, foram apresentados 33 projetos, dos 
quais 11 já foram concluídos. Segue a lista dos projetos de investigação do CPES, 
dividido por grupos de investigação:

RG1 – Diversidade, Identidades e Desenvolvimento 

RG1.1 - Dinâmicas Sociais e Cultura

Projecto em curso

AS CONSEQUÊNCIAS SOCIOECONÓMICAS DA GLOBALIZAÇÃO NA SOCIEDADE 
GUINEENSE. Equipa de investigação: José Ampagatubó (IR), José Kubanbul 
Ahukarié, Daniel da Cunha,Tcherno Djaló (Início em 2016)

Projecto Concluído 

O ESPIRITUAL NA ARTE. O CASO DA PINTURA DE KANDINSKY E ROTHKO, no âmbito 
da linha de investigação das espiritualidades novaeristas. Equipa de investigação: 
Salomé Marivoet (IR). (Concluído em 2016)

RG1.2 - População, Migrações e Multiculturalidades 

Projectos em curso 

SISTEMA DE PARENTESCO EM VILARINHO DA FURNA. Apoio d’AFURNA - Associação 
dos Antigos Habitantes de Vilarinho da Furna. Equipa de investigação: Manuel 
Antunes (IR). (Início em 2015)

RETORNO DOS IMIGRANTES PORTUGUESES. Equipa de investigação: Teresa Ramilo 
(IR). (Início em 2016)

FLUXOS MIGRATÓRIOS NO ESPAÇO LUSÓFONO, COM UM MODELO DE MIGRAÇÃO 
EINSTEINIANO DE DEFORMAÇÃO DO ESPAÇO TEMPO. Equipa de investigação: 



Manuel de Azevedo Antunes (IR), Francisco Carvalho (Co-IR), Manuel Seraim 
Pinto, Carlos Caranca, Ana Lorga, Maria Teresa Ramilo, Custódio Cónim, Mafalda 
Machado.

RG1.3 - Lazer, Media e Desporto

Projectos em curso 

FORMAÇÃO DO VALOR SOLIDARIEDADE ATRAVÉS DA PRÁTICA DO DESPORTO NAS 
AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO ENSINO MÉDIO DA CIDADE DE PINHEIRO – MA. 
Projecto de doutoramento de Lúcio Oliveira orientado por Salomé Marivoet 
(Início em 2016).

A OFERTA E A PROCURA DESPORTIVA NA ADOLESCÊNCIA. ESTUDO DE CASO DOS 2.º 
E 3.º CICLOS DO ENSINO BÁSICO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANTÓNIO GEDEÃO 
DO CONCELHO DE ALMADA. Projecto de doutoramento de António Guerreiro, 
orientado por Salomé Marivoet (Início em 2015).

O CONTEÚDO LUTAS NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: CONCEPÇÕES E IMPLICAÇÕES 
PEDAGÓGICAS. Projecto de doutoramento de Eder Mariano, orientado por Salomé 
Marivoet (Início em 2015).

FUTEBOL NA SOCIEDADE EM REDE.DETERMINANTES NA NEGOCIAÇÃO DOS DIREITOS 
DE TRANSMISSÃO TELEVISIVA DOS JOGOS DAS LIGAS PROFISSIONAIS DA EU28. 
Projeto de Doutoramento de Célia Gouveia, sob a orientação de Gustavo Cardoso 
com a co-orientação de Salomé Marivoet (Início em 2017).

A MEDIATIZAÇÃO DO DESPORTO PARALIMPICO. Projeto de Doutoramento de Luísa 
Anacleto, sob a orientação de Salomé Marivoet (Início em 2017).

FATORES DE SUCESSO DESPORTIVO INTERNACIONAL DAS FEDERAÇÕES DE 
RUGBY DA ÁFRICA DO SUL, NOVA ZELÂNDIA E AUSTRÁLIA (SANZAR). Projecto de 
doutoramento de José Alpuim (Bolseiro CAPES) orientado por Salomé Marivoet 
(Início em 2013).

MULHERES NOS MEDIA DESPORTIVOS IMPRESSOS PORTUGUESES: ESTUDO DA 
IMAGEM DAS MULHERES PRESENTES NOS JORNAIS A BOLA, RECORD E O JOGO. 
Projecto de estágio de investigação de Noemi Correa. (Início em 2016)

Projectos Concluídos

PRÁTICA DESPORTIVA DO KARATÉ EM PORTUGAL. ANÁLISE SOCIOLÓGICA SOBRE 
AS IDENTIDADES, IDEOLOGIAS, COMUNIDADES E CULTURAS DOS KARATECAS 
GRADUADOS (CINTOS CASTANHO E NEGRO) PORTUGUESES. Projecto de 



doutoramento de Vítor Rosa, orientado por Salomé Marivoet (Concluído em 
2016).

EUROPEAN SPORT INCLUSION NETWORK (ESPIN): EQUAL OPPORTUNITIES OF 
MIGRANTS AND MINORITIES THROUGH VOLUNTEERING IN SPORT. Grant Decision/
Agreement No. 2014-3140/024-001. Project Erasmus + Sport. Implemented by: 
Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation - VIDC. Evaluation 
study of Relevance, Adequacy / Eßectiveness and Eçciency/ Impact. Avaliadora: 
Salomé Marivoet. Equipa de Investigadores: Sónia Vladimira Correia (IR) e Jenny 
Roussou (Reporting Period: January 2015 – December 2016).

ESTUDO DO IMPACTO DO DIA PARALÍMPICO. Estudo integrado no Estágio de 
Mestrado de Luísa Anacleto, orientado por Salomé Marivoet. Estágio protocolado 
com o Comité Paralímpico de Portugal (Concluído em 2017)

PROPOSTA DE ESTUDO - HÁBITOS DESPORTIVOS E DISPOSIÇÕES DA PROCURA DOS 
MUNÍCIPES DE ALMADA, apresentada à Câmara Municipal de Almada. Equipa de 
Investigadores: Salomé Marivoet (IR).

PROPOSTA DE ESTUDO -  PROCURA DESPORTIVA NA CIDADE DE LISBOA.  
Apresentada à  Câmara Municipal de Lisboa. Equipa de Investigadores: Salomé 
Marivoet (IR).

RG2 – Inovação, Sustentabilidade e Gestão das Organizações 

RG2.1 - Sustentabilidade, Metodologias e Instrumentos de Intervenção 
Organizacional 

Projectos em curso

O EMPREGO E A SUA SUSTENTABILIDADE FACE AOS DESAFIOS DOS SISTEMAS DE 
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL. Equipa de Investigadores: Artur Parreira (IR), Rui 
Duarte Moura, Carla Nogueira Marques. Apoio estatístico e metodológico – Ana 
Lorga da Silva. (Início em 2016)

PROJETO SOBRE SUSTENTABILIDADE E REGULAÇÃO SOCIAL DA RIQUEZA NA 
SOCIEDADE DE CONHECIMENTO. Equipa de Investigadores: Inna Paiva (IR), Artur 
Parreira, Ana Lorga. (Início em 2016)

METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE DOS FATORES DE ACESSO À 
RIQUEZA POR INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS, NO PRESENTE E NA EMERGENTE SOCIEDADE 
DO CONHECIMENTO. Equipa de Investigadores: Artur Parreira (IR), Ana Lorga da 
Silva (Co-IR), Manuel Antunes, Rui Duarte Moura, Inna Paiva, Cátia Rosário, Paulo 
Finuras, Marcelo Marujo, Francisco  Martinez-Castañeda.

RG2.2 - Economia para a Sociedade do Conhecimento 



Projectos em curso 

PROJETO NOESIS (SUBPROJECTO 2) - ECONOMIA PARA A SOCIEDADE DO 
CONHECIMENTO. Equipa de investigadores: Artur Parreira (IR), Ana Lorga da Silva, 
Carla Nogueira Marques. (Início em 2016)

AVALIAÇÃO DA CONFIANÇA INSTITUCIONAL COMO FATOR DINAMIZADOR DE 
PRODUTIVIDADE E QUALIDADE DO DESEMPENHO EM INSTITUIÇÕES DE  ENSINO 
SUPERIOR. Equipa de investigadores:  Paulo Finuras (IR), Artur Parreira, Ana Lorga 
da Silva. (Início em 2016)

THE DECISIVE FACTORS FOR A HIGH QUALITY DISTANCE EDUCATION AND LEARNING  
EVALUATION, GUIDED BY THE  COMPLEXITY PARADIGM AND COMPETENCES  
MANAGEMENT AS ITS EPISTEMOLOGICAL FRAMEWORK. Equipa de investigadores: 
Artur Parreira (IR); Carla Nogueira Marques, Lúcia Lehmann, Ana Lorga da Silva. 
(Início em 2016)

Projectos Concluídos 

PROJETO NOESIS - O ENSINO SUPERIOR COM E ALÉM DA ECONOMIA NA SOCIEDADE 
DO  CONHECIMENTO. Equipa de investigadores: Artur Parreira (IR), Ana Lorga da 
Silva, Carla Nogueira Marques. (Concluído em 2016)

ESTUDO PROSPETIVO DE ATUALIZAÇÃO DAS OFERTAS FORMATIVAS EM CABO VERDE 
– 2017-2020. Praia: Agence Luxemburgeoise pour la Coopération au Dévelopment. 
Equipa de investigadores: Rui Duarte Moura (IR), F. Timas. (Concluído em 2016)

DESENVOLVIMENTO DAS ECONOMIAS CULTURAIS E CRIATIVAS, CRIAÇÃO DE 
EMPREGO E QUALIFICAÇÕES PROFISSIONAIS EM SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE. São Tomé: 
Gabinete Ordenador Nacional da União Europeia. Equipa de investigadores: Rui 
Duarte Moura (IR), A. David, e J. Oliveira. (Concluído em 2016)

PLANOS DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÓMICO NAS ILHAS DO FOGO E DE SÃO 
VICENTE EM CABO VERDE. Praia: Agence Luxemburgeoise pour la Coopération 
au Dévelopment. Equipa de investigadores: Rui Duarte Moura (IR), F. Timas. 
(Concluído em 2016)

STRESS OCUPACIONAL EM PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO E DO ENSINO 
SECUNDÁRIO: METAMORFOSES ESCOLARES, RISCOS E NÍVEIS DIFERENCIADOS DE 
GESTÃO DO STRESS. Lisboa: Autoridade para as Condições de Trabalho. Equipa de 
investigadores: Rui Duarte Moura (IR), Dilar Costa, A. Dias, Célia Quintas, Luísa 
Ribeiro.  (Concluído em 2016)

RG2.3 - Desenvolvimento Local, Turismo e Economia Social e Solidária 

Projectos em curso 



PROJETO SOBRE DESENVOLVIMENTO LOCAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA. Equipa de 
investigadores: Inna Paiva (IR), Luísa Carvalho, Cecília Berner. (Início em 2017)

PROJETO SOBRE EMPREENDEDORISMO E ECONOMIA DIGITAL. Equipa de 
investigadores: Inna Paiva (IR), Soia Teixeira. (Início em 2017)

PARTICIPATING IN CONTINUING TRAINING IN SOCIAL ECONOMY - The case of 
Portugal. Equipa de investigadores:  Eduardo Figueira (IR), Alan Brown, Timothy 
Koehnen, Marta Alves. (Início em 2016)

TURSUSTENTA - O papel e contribuições do Turismo para a sustentabilidade e 
competitividade das economias dos territórios de baixa densidade em Portugal. 
Equipa de investigadores:  Eduardo Figueira (IR), Marta Amaral, Timothy 
Koehnen, Carlos Silva, António Fragoso. (Início em 2016)

SUSTENTABILIDADE DAS ORGANIZAÇÕES DA ECONOMIA SOCIAL E SOLIDÁRIA EM 
PORTUGAL. Equipa de investigadores: José Fialho (IR). (Início em 2016)

(3) eventos organizados 

O CPES organizou os seguintes eventos, individualmente, ou em parceria com 
outros centros de investigação:

1. Seminário “Mulheres nos Media Desportivos: representações sobre o des-
porto feminino e as atletas nos jornais A Bola, Record e O Jogo | 11 de Julho 
de 2017

2. Seminário “Desporto na Europa: Media e Identidade” | 9 de Maio 2017

3. Seminário “A Relevância da Economia Social e Solidária para o Desenvolvi-
mento Sustentável dos Territórios” | 28 de Abril de 2017

4. Mesa Redonda “O Tempo em Debate” | 21 de Abril de 2017

5. Seminário “Inluência do Capital Intelectual e Inovação no Crescimento Or-
ganizacional em PME’S Florícolas no Estado do México” | 5 Janeiro 2017

6. Seminário “O tempo como fa(c)to social” | 13 de Dezembro 2016

7. Seminário “Democracia e Identidade Cultural nos Países de Língua Oicial 
Portuguesa” | 17 de novembro de 2016

8. Homenagem a Miguel de Unamuno | 29 de outubro de 2016



9. Seminário “Muheres do Maranhão” | 24 de Outubro de 2016

10. Visita de estudo O Escritor, o Lugar e a Casa| 14 de Outubro de 2016

11. GENET 30 ANOS DEPOIS | 6 de Outubro 2016

12. Conferência de Teotonio R. de Souza sobre o arcebispo-patriarca Mateus 
de Oliveira Xavier |20 de Setembro de 2016, na Casa de Sertã, Lisboa.

13. Conferência “Doing good deeds” | 3 de Junho 2016

14. Conferência de Teotonio R. de Souza, sobre Acompanhando a Lusofonia em 
Goa durante e após o im da presença portuguesa,  Congresso do Ensino Supe-
rior e Lusofonia, organizado por ISMAI – INSTITUTO UNIVERSITARIO DA MAIA, 26 a 
27 de Novembro de 2015.

(4) Outputs cientíicos

Produção Científica (2013-2016) | Plano 2017 2013 2014 2015 2016 2017 Total

P┌HﾉｷI;デｷﾗﾐゲ ｷﾐ ヮWWヴどヴW┗ｷW┘ ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉゲ 5 8 12 8 6 39

Bﾗﾗﾆゲ ;ﾐS Iｴ;ヮデWヴゲ ﾗa ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ SｷゲデヴｷH┌デｷﾗﾐ 2 2 6 3 5 18

CﾗﾐaWヴWﾐIW ヮヴﾗIWWSｷﾐｪゲ 1 6 5 3 6 21

Bﾗﾗﾆゲが ｷﾐIﾉ┌Sｷﾐｪ ゲｷﾐｪﾉWど;┌デｴﾗヴWS ┘ﾗヴﾆゲ 2 3 1 6 12

Cｴ;ヮデWヴゲ ｷﾐ Hﾗﾗﾆゲが ｷﾐIﾉ┌Sｷﾐｪ IﾗﾐデヴｷH┌デｷﾗﾐ デﾗ IﾗﾐaWヴWﾐIW 
ヮヴﾗIWWSｷﾐｪゲが Wゲゲ;┞ゲ ｷﾐ IﾗﾉﾉWIデｷﾗﾐゲ 2 4 4 10

PヴWゲWﾐデ;デｷﾗﾐ ｷﾐ ﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ IﾗﾐaWヴWﾐIW 5 2 7 23 37

P┌HﾉｷI;デｷﾗﾐゲ ｷﾐ ﾐﾗﾐ ヮWWヴどヴW┗ｷW┘WS ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉゲ 1 5 5 11

PヴWゲWﾐデ;デｷﾗﾐ ｷﾐ ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ IﾗﾐaWヴWﾐIW 7 5 10 5 17 44

P┌HﾉｷI;デｷﾗﾐゲ ｷﾐ ﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ ヮWWヴどヴW┗ｷW┘ ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉ 1 1 3 4 9 18

Total 20 32 46 31 81 210

(6) Revista Fluxos & Riscos

Fluxos & Riscos é revista semestral do CPES, com editor(es) convidado(s) para 
coordenar a secção temática / dossiê da revista. Para tornar o processo viável, 
dando tempo adequado para arbitragem, “double-blind peer review”, os artigos 
devem dar entrada pelo menos quatro meses antes da data de publicação. A 
submissão de artigos é feita on-line na plataforma digital da Revista. 

Editor Geral : Teotonio R. de Souza

Conselho Editorial:  Ana Lorga da Silva; Artur Parreira; Carlos Capelo; Eduardo 
Figueira; Jorge Mangorrinha; José Carlos Calazans; Manuel Antunes; Manuel 
Seraim; Teotonio R. de Souza.



Conselho Cientíico Internacional: A lista dos membros do conselho cientíico 
pode ser consultada na plataforma digital da revista, bem como na sua versão 
impressa. Os membros são escolhidos de entre os especialistas de reconhecido 
mérito nas temáticas de cada número da revista para acompanharem a produção 
como revisores pares na arbitragem cientíica. 

Foram publicados 2 números, totalizando 22 textos.

Edição 1 (2010): http://revistas.ulusofona.pt/index.php/luxoseriscos/issue/
view/196

Edição 2 (2011): http://revistas.ulusofona.pt/index.php/luxoseriscos/issue/
view/F%20%26%20R%2C%20v.1%2C%20n.2%20%282010%29
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