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RESUMOS DAS CONFERÊNCIAS PLENÁRIAS
1
 

  

                                                           
1
 O presente livro de resumos obedece às normas do Novo Acordo Ortográfico, em conformidade com as 

diretivas emanadas pela resolução n.º 8 do Conselho de Ministros, de 25 de janeiro de 2011, que 

determinou que este entrava em vigor no sistema educativo português no ano letivo de 2011/2012 



Jornalista: uma profissão cada vez mais ameaçada 

 

Felisbela LOPES 

(felisbela@ics.uminho.pt) 

Universidade do Minho 

 

Os jornalistas vivem hoje sob permanente pressão. Pressão para ser rentável. Pressão 

para fazer a cobertura de determinado acontecimento. Pressão para ouvir este ou aquele 

interlocutor. Pressão para não afrontar os acionistas da sua empresa. Pressão para 

cumprir leis que não deixam margem para noticiar factos com relevância noticiosa. 

Pressão para trabalhar depressa. Pressão para ser o primeiro a anunciar a última coisa 

que acontece. Pressão para multiplicar conteúdos em diversas plataformas. Pressão para 

atender àquilo que os cidadãos dizem nas redes sociais. Pressão para desenvolver 

conteúdos de qualidade que suscitem o interesse do público. Pressão para não provocar 

reações dos reguladores dos media. Não é fácil trabalhar assim. Por isso, atualmente, ser 

jornalista é aceitar exercer uma profissão que está sob ameaças de vária ordem. E isso 

deveria suscitar uma reflexão profunda. 

Nesta comunicação apresentaremos os resultados de um inquérito feito a 100 

jornalistas portugueses que incidiu sobre os constrangimentos que afetam hoje a 

profissão. Aquilo que hoje mais atormenta os jornalistas são os constrangimentos 

económicos. Estão aí as principais censuras, transpostas na diminuição de meios, na 

redução das equipas, na limitação dos trabalhos. Outro constrangimento apontado pelos 

jornalistas recai na pressão das fontes. O político que pressiona pessoalmente o 

jornalista pertence ao passado. Hoje os assessores e as agências de comunicação 

exercem essa influência no lugar dos vários poderes dominantes, desenvolvendo uma 

pressão de agendamento e de cobertura mediática com técnicas apuradíssimas, sendo, 

por vezes, muito difícil perceber onde se interrompe uma profícua mediação e começa 

uma intolerável manipulação. As tecnologias que hoje abrem novas possibilidades 

podem também constituir um sério obstáculo a um trabalho que se vê em permanente 

mudança e em escrutínio contínuo.  

 

 

  



Entre o sagrado e o profano: notas de cultura portuguesa 

 

Fernando Alberto Torres MOREIRA 

(fmoreira@utad.pt) 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 

Antes que os portugueses chegassem ao Brasil e aí exponenciassem toda a sua aventura 

de partilha cultural foi necessária toda uma estratégia com cerca de 200 anos, iniciada 

por um príncipe do saber (D. Dinis), continuada por um visionário dos futuros trusts (D. 

Fernando) e soberbamente posta em marcha por uma família especial (Ínclita Geração), 

coordenada por um paradoxal Henrique Navegador e definitivamente executada por um 

Príncipe Perfeito (D. João II) ou “El Hombre” conforme o nomeava Isabel, a Católica, 

que afirmava gostar de ter tido um filho homem “como ele he”. A proposta temática que 

se apresenta incidirá numa reflexão crítica dessa extraordinária aventura que foi a 

Expansão portuguesa, colocando a ênfase na sua vertente cultural, a partir de uma 

dimensão profana e sagrada, e dando destaque à importância que a memória de um povo 

assume enquanto elemento essencial de (re)conhecimento do passado para compreensão 

do presente. 
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Reflexão sobre o Significado do Significado 

 

Carla Sofia Lima Barreira ARAÚJO  

(carla.araujo@ipb.pt) 

Instituto Politécnico de Bragança 

  

Este artigo constitui uma reflexão sobre os modelos teóricos que atualmente 

problematizam as conceções de significado e de referência. Na sequência desta reflexão, 

referimos as implicações metodológicas que a atual conceção de significado imprime à 

semântica, acarretando a observação do uso real das expressões linguísticas e daí a 

importância dos métodos quantitativos baseados no corpus.   

Decorrente da afirmação da dimensão pragmática da linguagem e da anulação 

das tradicionais oposições entre sintaxe, semântica e léxico, em linguística, na segunda 

metade do século XX, assiste-se a uma renovação teórica e metodológica e à criação de 

novas áreas disciplinares. Nos anos 80 do século XX, estabelece-se um vínculo entre a 

linguística, a informática e a psicologia cognitiva, que instaura o que atualmente 

designamos por ciências cognitivas. A linguística alia-se a este movimento, num 

momento em que é necessário obter respostas para as questões com que se depara a 

inteligência artificial e a linguística computacional.  

Neste ambiente de mutação, a problemática do significado equacionado numa 

perspetiva geral e do significado entendido numa perspetiva particular ganha relevância. 

Com a afirmação de uma nova conceção de semântica nos anos 80 e com o 

desenvolvimento pleno da mesma nos anos 90, as teorias dinâmicas do significado 

atingem grande relevância. Segundo estas teorias, a interpretação do discurso é 

processual, ou seja, interpretamos as frases uma a uma em sequência e analisamos cada 

uma das mesmas como uma ampliação da informação construída.  

Com as abordagens dinâmicas do significado, assistimos a uma conceção de 

semântica em que o significado é concebido de forma incremental, quer isto dizer que o 

significado decorre de uma relação estabelecida entre condições de input e de output. 

De modo que se descentra da produção e concentra-se na receção. Neste sentido, a 

maneira como se constrói o discurso constitui como que um guia para o alocutário o 

interpretar.  

A problemática associada ao significado, em linguística, revela-se 

verdadeiramente complexa, considerando a multiplicidade de abordagens teóricas e a 

pluralidade de áreas disciplinares que abordam a questão.  
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Tratamento mediático da morte dos famosos 

 

Inês Mendes Moreira AROSO  

(inaroso@gmail.com) 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 

Este artigo centra-se na pesquisa da forma como é relatada a morte de pessoas famosas 

através da internet e redes sociais. Nos últimos anos, têm vindo a aumentar as falsas 

notícias sobre a morte de famosos, que se tornam virais nas redes sociais (os chamados 

hoaxes) e às vezes são a fonte usada por jornalistas para replicar esse mesmo evento 

falso nos media. Esta é uma espiral de erro que prejudica a credibilidade do jornalismo, 

de modo que o fenómeno deve ser compreendido, a fim de ser evitado. Por outro lado, 

vários especialistas questionaram a exatidão e precisão no tratamento jornalístico da 

morte de conhecidos, não só por causa de imprecisões a nível científico e médico, mas 

também devido a fatores éticos, psicológicos e sociais. A este respeito, serão estudados 

casos específicos de notícias sobre a morte de famosos. A análise do respetivo 

tratamento mediático vai tentar perceber, entre outras coisas, se há notícias com base em 

boatos que circulam na internet, se há sensacionalismo e se há informações precisas 

sobre as causas de morte e respetivas doenças associadas. Esta é uma pesquisa 

pertinente, pois, apesar de este ser um tema de grande impacto social e individual, é 

raramente discutido e estudado, talvez porque a morte ainda seja um assunto tabu. 

 

 

  



De William Russel à Era do Jornalismo Embedded 

 

Maria de Fátima AZEVEDO 

(fatimazevedo19@hotmail.com) 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 

O mundo muda e, com ele, a arte militar e a arte de fazer jornalismo. Sempre assim foi e 

a diferença, a existir alguma, é que atualmente tudo se passa mais depressa. Hoje, no 

início de um novo milénio, vive-se de novo nas comunicações uma revolução de 

alcance e efeitos de que mal suspeitamos, mas que está para já a alterar o próprio 

conceito tradicional de informação. No domínio da guerra, os peritos falam de uma 

revolução na própria arte da guerra, a Revolution In Military Affairs – um conceito um 

tanto ao quanto futurista, mas que promete atirar para a pré-história da guerra tudo o que 

vimos até hoje nos campos de batalha, e alterar profundamente não só a forma de 

combater, mas até as próprias razões e objetivos da guerra.  

Os conflitos armados que ocorrem por todo o mundo são, nos dias de hoje, 

exaustivamente relatados e analiticamente dissecados pelos meios de comunicação 

social. Quer ocorram na “civilizada Europa” ou no mais esquecido país do terceiro 

mundo, inúmeros repórteres são prontamente enviados para os cenários de guerra, numa 

procura incessante de informação. Deste modo, os órgãos de comunicação social, com 

especial relevo para a televisão, impõem-se como novo ator no teatro da política dado 

que a sua ação é decisiva na construção daquilo a que chamamos de “opinião pública”. 

Cientes desta realidade a presença de “correspondentes de guerra” nos conflitos 

armados é fator a ter em conta pelas entidades militares na condução da própria guerra.   

Ora nesta nova forma de fazer a guerra - revelador da influência crescente dos 

media na gestão da res publica na condução politica e na gestão das crises 

internacionais, tanto na frente doméstica como em toda a vida internacional, que papel 

cabe ao jornalismo embedded em toda esta dinâmica e que desafios enfrenta face aos 

conflitos da atualidade? E, mais importante, que percurso foi feito pelos meios de 

comunicação social desde William Russel até então que impulsionou toda a revolução 

na arte de fazer a guerra bem como a arte de informar?   

A relação entre os jornalistas e os militares na frente de um conflito militar tem 

mais de um século: começou na Guerra da Crimeia (1853-1856), que opôs britânicos, 

franceses, sardos e otomanos ao império russo. Nessa ocasião, o irlandês William 

Howard Russel, repórter do Times, de Londres, deslocou-se com a Brigada Ligeira 



britânica para a frente de batalha. Os seus relatos não agradaram às autoridades civis e 

militares do Reino Unido, que fizerem sentir isso a Russel, apesar deste estar a favor, 

naturalmente, do lado britânico. 

Desde então as relações entre militares e jornalistas em cenário de guerra 

evoluíram entre o secretismo a confidencialidade, entre a desconfiança e a manipulação, 

entre a hostilidade e a cumplicidade.  

Nos tempos modernos, a problemática das relações entre o aparelho militar, os 

media e a opinião pública assumiu particular relevo a partir dos anos 60 com a 

denominada “síndrome do Vietname”, ou seja, a ideia de que foi a exposição da guerra 

pelos media, em particular a televisão, que ditou a derrota americana.  

Uma ideia hoje refutada por muitos teóricos, mas que serviu de argumento para 

o poder militar norte-americano afastar o mais possível os jornalistas da frente de 

batalha da I Guerra do Golfo (1991). 

Um dado parece inquestionável: os OCS – órgãos de comunicação social são 

imprescindíveis na cobertura de qualquer conflito militar. E os OCS, pelo menos os de 

maior visibilidade, vêm também a guerra como um acontecimento que tem que ser 

amplamente coberto pelos jornalistas. Vejam-se os números que ilustram este crescente 

interesse: o desembarque da Normandia, em 1944, na II Grande Guerra, foi coberto no 

terreno por 27 jornalistas. Na guerra do Iraque de 2003 esse número foi de 3.000! 

O aparecimento do jornalista incorporado na Guerra do Iraque veio abrir um 

novo capítulo na cobertura de situações de conflito. No entanto, para Carlos Santo 

Pereira não se terá chegado ainda a “modelo acabado de acomodamento entre militares, 

media, elites políticas e intelectuais e opinião pública. Os jornalistas continuam a 

reclamar total liberdade em teatros de guerra. Os governos e militares querem conciliar 

o controlo desta projeção mediática com as “regras do jogo democrático e os princípios 

da liberdade de imprensa”. A questão da informação na guerra e da relação entre 

jornalistas e militares está assim longe de chegar a um consenso. Este é um “processo 

em aberto, e onde será difícil encontrar respostas definitivas. Resta para já, uma certeza. 

A de que o alerta lançado pelo senador Hiran Jameson mantém (…) toda a pertinência. 

A verdade continuará e - cada vez mais -, a ser a primeira vítima da guerra”. 

  



A Cultura Gentle Teaching na Universidade 

 

Rita Gisela Martins de AZEVEDO 

(ritagisela@utad.pt) 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 

“When everything fails, gentleness will, surely, prevail…” (Henriette Roland Holst) 

 

Com esta comunicação pretendemos, em primeiro lugar, mostrar que a cultura “Gentle 

Teaching” não é uma metodologia de trabalho, mas sim um modo de vida. O “Gentle 

Teaching” permite-nos conhecer o outro e considerá-lo como parte de nós. Em nosso 

entender, este deve ser aplicado em todas as relações interpessoais e em todos os 

compromissos que assumimos. 

 Esta reflexão pretende mostrar que é possível obter melhores resultados 

académicos na Universidade e que a cultura “Gentle Teaching” é fundamental para 

atingi-los com sucesso. Acreditamos que a cultura “Gentle Teaching” não é 

exclusivamente destinada a pessoas com incapacidades ou, de alguma forma, 

marginalizadas como inicialmente defendeu o seu mentor, o Professor John McGee. 

Não é, em nosso entender, já suficiente, no Universo da Universidade, atingir 

objetivos, mas sim, consegui-lo de forma global. Ou seja, é necessário que os alunos os 

atinjam mas que também se sintam seguros, gostem de trabalhar em conjunto, queiram 

partilhar com os demais aquilo que fazem e, paralelamente, aprendam que é 

fundamental, durante todo este processo, respeitar a diferença. 

Em nossa opinião, de uma forma ou de outra, todos somos, ou já nos sentimos, 

excluídos ou, mesmo, marginalizados. Todos precisamos, em termos profissionais e 

pessoais, de “Gentle Teaching”. 

Entendemos que a cultura “Gentle Teaching” é um facilitador para a alegria, 

para o bem-estar, para a inclusão e para o sucesso.  

 

  



Variação lexical num manuscrito de medicina e agricultura do século XVII 

 

Anabela Leal de BARROS 

(aldb@ilch.uminho.pt) 

Universidade do Minho 

 

O caráter tratadístico e compendioso dos manuscritos antigos de remédios, de receitas 

de veterinária e de segredos e conselhos agrícolas (que partilham especialmente com os 

de culinária), conduziu frequentemente a uma variação ortográfica, fonética e lexical 

muito além do observável em material linguístico que se possa com (mais) segurança 

considerar de uma só mão/fonte e época. A sua natureza patrimonial, resultante da 

coleção ao longo de uma vida ou de várias gerações, conduz a que, mesmo quando 

compilados numa única obra, por uma só mão, incluam previsivelmente variação 

diatópica, e mesmo diastrática e diafásica (especialmente difíceis de discernir à 

distância de séculos); ainda quando passados a limpo por essa mão única, e até mesmo 

por ela acrescentados, reescritos ou uniformizados, fica neles igualmente clara a 

sobreposição de camadas de vocabulário de épocas distintas, podendo surpreender-se, 

nos casos mais abundantes de variação, alguma tendência de mudança (por exemplo, 

reteúdo/retido; abundança/abundância; titelas/peito [de frango, cágado]; 

[reversar]arrevessar/arrebessar). Surpreendem-se, por exemplo, no códice 142 do 

Arquivo Distrital de Braga (no Caderno II, abrangendo Remédios Vários e Receitas 

Aprovadas e Segredos Vários, e no III, De Agricultura) cinco vocábulos sinónimos para 

designar o 'produto resultante do lançamento de água a ferver sobre cinza, que depois, 

eventualmente, se coava, fosse para o branqueamento da roupa ou para clarificar e pelar 

a fruta': barrela, cenrada, coada, decoada e lexia; ou pares muito presentes como 

"vinho vermelho" (abundantemente) e "vinho tinto" (raro); ou banhas, enxúndia, sebo, 

unto; ou albugem, belida, mácula, névoas, pano (doença oftálmica). 

Envolvendo os remédios naturais, e ainda a parte relativa à veterinária e à 

agricultura, um leque muito amplo de nomes de plantas e de árvores, é comum a 

variação entre os vários nomes vulgares de cada uma delas, deixando quiçá adivinhar 

proveniências regionais diferentes dos autores primeiros de cada remédio ou receita, 

recebidos oralmente ou por escrito, e estes, de fontes manuscritas ou já impressas 

(tabaco ou erva-santa; alfavaca-de-cobra ou parietária; sempre-viva ou saião; 

agrão/agrões ou mastúrcio/nastúrcio, não ainda agrião; titímalo ou erva-leiteira; 

alforfas/alfofas/alsofas, alforvas ou linhaça-galega; absíntio, losna, alosna ou 



lescenço; orgavão, ergevão, erva-gorgiana ou verbena). Um desafio difícil se coloca, 

porém, à lexicologia e às próprias botânica e farmacologia: até que ponto seriam 

realmente sinónimos esses nomes? Corresponderão ainda às mesmas plantas, ou ao 

menos a variedades delas? Para complexificar essa questão, o mesmo labor colecionista 

conduziu a que esses múltiplos sinónimos possam pertencer não só ao português, mas 

ainda ao grego, ao latim, e a línguas românicas em que estariam escritas as numerosas 

fontes consultadas, como o castelhano, o italiano e o francês (girassol/tornassol/erva-

gigante; trevo agreste/tríbulo agreste; zimbro/enebro; erva-doce/funcho-doce/hinojo; 

erua ponteira/canilla/sedo; mentucha/nêveda; pepino-de-são-gregório/Cocumar 

agrestis; quinquefoliu'/penta'philon). E o mesmo sucede com outros ingredientes, 

químicos, minerais ou animais, com nomes de doenças, etc. (verde-rama/cardenilho; 

cauda tremula/cotouia; lippitudo/vermelhidaõ dos olhos). Frequentemente, o próprio 

compilador ou autor do códice vai oferecendo coloquialmente equivalentes 

interlinguísticos e discorrendo sobre eles, com curiosa preocupação lexicográfica e 

medicinal. Grande parte desse vocabulário, que, ou não chegou aos nossos dias ou 

permaneceu apenas numa variedade regional, não figura nos dicionários portugueses 

desde o século XVI e, em muitos casos, é difícil de achar noutras obras impressas do 

mesmo âmbito científico, coetâneas ou posteriores. Por outro lado, algumas dessas 

formas oferecem sistematicamente neste códice, redigido num português culto e 

científico, ainda que com traços coloquiais, variantes ortográficas que espelham claras 

realizações fonéticas distintas, e caminhos fonéticos divergentes (lagrimais, 

lagrimejar), algumas das quais não se admitiram nos dicionários, embora surjam, quer 

manuscritas quer impressas, noutras obras da época (por exemplo, numerosas atestações 

de sambixuga, sambexuga e sambeixuga, nunca sanguessuga). Outra questão relevante 

é a presença dominante ou exclusiva de variantes divergentes das atuais mas que eram 

(as) admitidas na lexicografia dos séculos XVI-XVIII (sempre cristel, cristéis, não o 

culto clister, clisteres; surgia, surgião/curgião, nunca cirurgião; abundantemente 

almorreimas, não hemorróidas; repetidamente emprasto, emprastinho, emprastado, não 

o culto emplastro). Em geral, no entanto, o que ressalta é a riqueza variacional, com 

pares ou grupos divergentes em convívio harmonioso (aneto e endro; alambre e âmbar; 

goma arábica, goma arábiga e goma-arábia; trementina, termentina, tormentina e 

terebintina; almástiga, almécega e mástique).  

Procurar-se-á neste trabalho fazer o levantamento e sistematização de alguns 

desses grupos, tecendo hipóteses relativas à sua convivência ou sequência temporal, à 



pertença ou não a uma mesma variedade, à sua consideração como formas divergentes 

ou simples variantes fonéticas e à permeabilidade interlinguística evidenciada no 

tocante ao material linguístico de índole científica e técnica em língua portuguesa dos 

séculos XVI-XVII. 

 

  



Violence in Transit in Walton Ford’s Painting: Ecological Imperialism, Extinction 

and the Postcolonial Animal 

 

Maria Sofia Pimentel BISCAIA 

(msbiscaia@utad.pt) 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 

In 1986 Alfred W. Crosby published a ground-breaking study which shed light on the 

impact of imperialism over colonized territories. In his Ecological Imperialism: The 

Biological Expansion of Europe, 900-1900 Crosby insightfully argued for the existence 

of Neo-Europes, roughly culturally white dominated settler colonies. Eco-

Europeanisation was extremely aggressive both on indigenous communities and on 

local eco-systems which experienced a progressive repression and even extinction of 

their native animals, plants and overall resources.  

Walton Ford’s political work addresses in new, humorous and often violent 

ways the topic of ecological imperialism. His exhibition Bestiarium (2010) and the book 

Pancha Tantra (2009), alluding to the famous Indian animal fables, address the conflict 

and violence of eco-imperialism whilst its very intention constitutes an attempt at 

healing wounded territories as well as human and non-human animals. Rereading the 

process of colonization, Ford paints animals with various marks of anthropomorphic 

symbolism and behaviour, reflecting (and highlighting) imperial anxieties and desires. 

His approach has as one of its aims to provide new viewpoints on the nature of the 

relationship between the colonizer and the environment at his disposal. In Bestiarium 

Ford resumes the powerful visual style of John James Audubon, combining beauty and 

sadism in terms which disclose the complexity of imperial modes. The visual texts of 

the exhibition were paired with written documents (the paintings’ scripts), quotes from 

historic records and chronicles of well-known explorers. Paintings and texts are 

mutually illuminated so as to emphasize on the one hand the environmental framework 

of imperialism and on the other the metaphorical and political quality of Ford’s work. 

Ford’s art is therefore developed along the lines of postcolonial ecocriticism – or green 

postcolonialism – and apposite to recent studies on ecological imperialism, namely that 

of zoocriticism (Huggan and Tiffin).  

As case studies, I will elaborate comments on Ford’s paintings on the thylacine 

(Australia), several primates (India), the rhinoceros (India/Europe/Portugal) and the 

passenger pigeon (the United States). My aim is to investigate how the animal body 
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underwent a double appropriation (bodily and representational) by the imperial 

discourse and its practices. In addition, I want to reflect on the connection between the 

past and the present, between imperialism and animal victimization/extinction today, by 

creating an arena for debate through the analytical tools of interventionism, ecoart, 

trauma, memory and healing. 
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Ao longo da história da humanidade homens e mulheres desempenharam diferentes 

tarefas e mostraram diferentes capacidades. O desenvolvimento humano levou a 

diferenças significativas no cérebro masculino e feminino. Nenhum ser humano é igual 

ao outro. As diferenças culturais influenciam fortemente a maneira como homens e 

mulheres pensam e agem. E cada um de nós acaba por ser uma elaborada mistura de 

características masculinas e femininas (Vaquinhas 2009: 241-253). 

Desta forma, cada sexo apresenta um leque de características muito próprias e 

são inúmeras as mulheres que podem servir como exemplo de como ser bons líderes ou 

como se tornar líder.  

São mulheres que tomaram a liderança de empresas, companhias, organizações, 

fundações, entre muitos outros organismos e mostraram a outras mulheres as 

possibilidades que estão ao seu alcance e o poder que podem vir a ter. 

No entanto, no panorama geral, o número de mulheres em cargos de liderança 

continua a ser menor que o número de homens.  

Que tipos de experiências motivam estas mulheres a lutar contra o status quo? 

Como podem incentivar outras mulheres a seguir os seus passos? Mas, mais importante, 

que lutas tiveram que superar e qual a evolução que o seu papel teve na sociedade atual? 

Hoje em dia, embora tenha havido grandes progressos na igualdade entre homens e 

mulheres, estudos revelam que os centros de poder económico e político, bem como 

outros lugares de decisão, são ainda, na sua grande maioria, ocupados por homens. 

A questão da igualdade no trabalho e no salário está longe de ser aplicada na 

totalidade (Ferreira 2010). A mulher portuguesa continua a trabalhar mais horas e a 

ganhar menos, apesar de ser a força de trabalho maioritária. Existem menos de 30% de 

mulheres em posições de chefia enquanto mais de 70% de homens ocupam tais cargos. 
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A música assume um papel incontornável na transformação, desenvolvimento e 

afirmação da sétima arte. É difícil ignorar ou até mesmo ocultar a sua presença, quando 

a sua natureza cinestésica, a sua capacidade de envolvência, o seu poder de 

determinação do sentido e tom da ação, a sua afetividade e o seu caráter subjetivo a 

colocam como agente, força e objeto na interação dinâmica com todo o espaço fílmico. 

A essência desta relação dialética e dialógica reside particularmente na forma como o 

todo que constitui a cena compõe uma textura musicalmente coerente. Partindo das 

enormes contradições do pensamento e das práticas que desfazem e impedem todo o 

crescimento do cinema português, às quais se juntam todos os indicadores funcionais, 

estéticos e composicionais recolhidos das diferentes narrativas de compositores, 

produtores e realizadores, a presente comunicação científica pretende explorar e refletir 

sobre a relação dialética e dialógica (música – cinema), a nível da sua 

representatividade, funcionalidade, importância e contribuição para o desenvolvimento 

de todo o pensamento sonoro/musical no panorama cinematográfico contemporâneo em 

Portugal. Considerando os objetivos assinalados, as opções metodológicas inscrevem-se 

numa perspetiva qualitativa, interpretativa e hermenêutica, centradas na análise da 

componente musical de três obras da produção cinematográfica nacional: Alice de 

Marco Martins (2005), Ma’Sim de Saguenail (1996) e o Movimentos Perpétuos de 

Edgar Pêra (2006). Assumindo o filme como meio de expressão, a análise utilizada teve 

na sua base dois percursos: (1) um percurso descritivo desenvolvido com o objetivo de 

decompor e descrever os elementos sonoros/musicais que constituem a cena fílmica; (2) 

um percurso interpretativo com a finalidade de estabelecer, compreender e interpretar 

as relações e o papel da componente musical na construção e desenvolvimento de toda a 

narrativa. Apesar da existência de diferentes entendimentos da representatividade e 

funcionalidade da componente sonora/musical em toda a narrativa cinematográfica, a 

análise e interpretação dos diferentes dados revelou a necessária coexistência, 

sincronização e partilha entre esta componente e todo o espaço fílmico. Fica visível que 

o todo é algo maior que o somatório das suas partes. 
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A festa em honra de Santo Estevão em Ousilhão, Vinhais, soleniza-se nos dias 25 e 26 

de dezembro, por alturas do solstício de inverno, no contexto romano e pagão. Enquanto 

fenómeno sociorreligioso foi, durante décadas, objeto de descrição popular e 

interpretação antropológica pela dupla dimensão que manifesta: sagrada e profana. 

Contudo, a globalização cultural, marcada pela tentativa de homogeneização das 

práticas rituais, tendeu a convertê-la numa festa popular da aldeia, apesar de 

inequívocas as vantagens da sua heterogeneidade. Na festa, o recurso ao uso da máscara 

como elemento identitário é um processo definidor e integrador da unidade cultural. O 

seu uso traduz um complexo de práticas formalizadas entre máscara e mascarado; 

identidades culturais que se partilham e, ao mesmo tempo, se guardam e transmitem de 

geração em geração. Quiçá o isolamento geográfico e a alta taxa de envelhecimento da 

população reproduzam intensos padrões de comportamento, hábitos, modos de vida, 

sonoridades e relações familiares e/ou de vizinhança. Estes traços dominantes 

continuam a desempenhar um papel fundamental na vida comunitária, apesar dos 

reflexos visíveis do êxodo rural e da emigração que assolaram a região, desfazendo 

parcialmente as formas tradicionais de organização coletiva, causando determinadas 

descaracterizações, mais ou menos pontuais. Estas mudanças provocaram na localidade 

o desassossego de (sic): “as festas já não são o que eram; qualquer dia não há quem as 

faça”, diz o povo.  

Pretende-se, com este trabalho, privilegiar o estudo da festa de Santo Estêvão e o 

uso da máscara como adereço identitário. Interpretar essas marcas é desvendar traços da 

vida das pessoas que habitam e se afeiçoaram ao conjunto de práticas rituais e 

ritualizadas pré-estabelecidas em Ousilhão. 

 

Palavras-chave: festa pagã, festa religiosa, máscara, turismo cultural 

 

 

  



American Katherine Vaz’s Fado & Other Stories and Saudade 

 

Amélia CARVALHO 

(ameliac@utad.pt) 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro/ 

Universidade do Minho  

 

Based on Emily Apter’s insights on translation in Translation Zone (2006), and on the 

notion of untranslatability in Against World Literature (2013), I would like to discuss 

the concept of Portuguese-American identity as palimpsestic memory, as a collage of 

crystallised ancestral memories, the intergenerational inheritance of Portuguese-

Americans. The main purpose of this paper is to analyse the reconstruction of the 

hyphenated identities of second and third generation women writers from the North-

American continent through the recuperation and preservation of memories from a 

distant, imagined country. I intend to show that the preservation of ‘nation-

words’/untranslatable words which appear in intra-lingual translation (through 

storytelling/oral narratives) and are evidenced in the hybrid language of immigrant 

descendants (through code-switching) are an effective means of resisting amnesia and 

the inevitable erosion of migrant collective cultural memory that derives both from time 

and distance.  
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Nesta comunicação pretendo apresentar a contextualização histórica dos primeiros 

jesuítas no Japão e descrever sucintamente as obras de João Rodrigues, S.J., Tçuzu. 

(1562–1633), no âmbito da Historiografia Linguística Missionária portuguesa. Com 

efeito, a chegada dos primeiros jesuítas portugueses ao Japão data de 1549, tendo sido 

liderados por Francisco de Xavier, S.J. (1506–1552). Em 1614, com as perseguições aos 

cristãos que estavam no Japão, feitas pelo comandante-supremo Tokugawa Ieyasu 

(1543–1616), estes tiveram de estabelecer-se no Colégio da Madre de Deus, em Macau.  

Os missionários jesuítas começaram a produzir estudos acerca da língua 

Japonesa em 1552, altura em que se supõe que Duarte da Silva (1536–1564) tenha 

escrito a gramática Arte da Lingua Japoneza e o dicionário Vocabulário da Lingua 

Japoneza, mas nunca chegaram a ser publicadas e estão hoje desaparecidas. É neste 

contexto que surge o Padre João Rodrigues. Jesuíta português e filólogo, proveniente da 

freguesia de Sernancelhe, no Bispado de Lamego, foi um dos pioneiros a descrever a 

complexa sintaxe do Japonês. Apesar de ser muito conhecido como Tçuzu (o intérprete), 

muitas vezes foi confundido com o Padre João Rodrigues Girão (1559–1629), que tal 

como ele era um veterano no campo da missão do Japão. Rodrigues é também 

considerado o pai dos Estudos de Língua Japonesa, principalmente pela publicação das 

obras Arte da lingoa de Iapam (1604-08) e Arte Breve da Lingoa Iapoa (1620). 
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Facto nº 1: Nos últimos anos, a investigação científica tem sido pautada pelo enorme 

avanço que as neurociências têm incutido na academia e na sociedade civil, tendo sido 

determinada para esse efeito a década do cérebro. Projetos aparentemente impossíveis 

têm sucedido um pouco por todo o lado na demanda da compreensão da funcionalidade 

desse órgão que supostamente se dá como sede da alma ou do espírito ou, mais 

corretamente, da mente. 

Facto nº 2: Depois de se ter colocado em causa o fim da arte por Artur Danto – 

apesar de tal paradigma apenas procurar reafirmar o fim de um certo paradigma da arte 

–, e das consequências que a pós-modernidade incutiu sobre o velho debate da definição 

da arte, a procura pelo alcance de quando há arte passou a dominar os debates teóricos 

sobre a arte. 

Facto nº 3: Em consequência do facto nº 1 e do facto nº 2, começaram a surgir 

novas abordagens estéticas e artísticas, que trouxeram de novo ao questionamento 

filosófico a velha questão da relação entre a techné e a criação artística, agora sob a 

égide da investigação cinetífica. Não se trata apenas de colocar em causa o estatuto de 

uma definição de arte mas de questionar, à luz dos mais recentes avanços científicos, 

qual o substrato ou fundo a partir do qual um evento ou peça pode ser considerada arte. 

Recolocando a questão de outra forma: o que pode ser considerado arte, desprovido dos 

seus suportes tradicionais de fabricação ou apresentação, e em concreto, com o avanço 

das neurociências e das biotecnologias? É neste contexto que surgem as manifestações 

que recaem sob as designações de bioarte e de neuroarte.  

Proposta: Se a neuroarte ou bioarte forem “representações” neuronais ou 

biológicas e se todo e qualquer suporte for válido para estas apresentações artísticas, se 

o suporte estiver perfeitamente determinado, ou melhor, o medium, então é legítimo que 

se possa pensar que se está perante uma encruzilhada do pensamento contemporâneo 

que revela uma outra realidade, que se apelidou de Paradoxo do Artístico Sobre A 

Totalidade, ou PASOT. O paradoxo aparece quando uma investigação científica passa a 

ser entendida como objeto artístico ou alvo de experiência estética, como por exemplo, 



nas intervenções de Eduard Kac, Stelarc ou Gessert, e é sobre isso que nos propomos 

pensar. 
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Sendo a Língua Gestual Portuguesa (LGP) uma língua natural, apresenta as 

propriedades da linguagem consideradas importantes por diferentes linguistas ao longo 

dos tempos (Hockett (1060); Lyons (1980), e.o.). A partir dos estudos chomskyanos, é 

comummente aceite que as línguas apresentam caraterísticas e propriedades comuns, os 

universais linguísticos. Três dos universais que podemos enunciar quando comparamos 

línguas são: (i) presença equivalente de categorias lexicais, como nomes e verbos; (ii) 

existência de regras semelhantes para a formação de palavras e de frases; e (iii) 

possibilidade de expressar a quantidade. Tendo em conta estas propriedades, quisemos, 

então, perceber como as palavras/gestos se formam em LGP, que propriedades 

definidoras e estruturantes apresentam, nomeadamente no que se refere às classes dos 

nomes e dos adjetivos. 

Em cumprimento daqueles objetivos, distinguiremos as várias subclasses de 

nomes e adjetivos existentes em LGP, analisando alguns dos processos que permitem 

formar os gestos (processos morfossintáticos, lexicossemânticos e irregulares). Quanto 

às categorias que as definem, observaremos que a LGP apresenta particularidades tais 

que nos permitem inseri-la no grupo das línguas sem sistema de género linguístico e 

sem sistema de número formal, contrariamente ao Português.  

Neste sentido, a LGP não parece dispor da categoria género no nome (o que 

corrobora os dados apresentados em Choupina (2015:492), em oposição ao afirmado 

por Amaral et al., 1994:83-88), nem motiva, pelo que pudemos concluir em 

investigações anteriores, qualquer tipo de concordância no SN, seja de número, seja de 

qualquer outra categoria morfossintática (Choupina et al., 2015: 121). Assim, a 

categoria género (presente em várias línguas do mundo) é diferente da expressão dos 

traços semânticos “masculino” e “feminino” para os seres sexuados (esta sim presente 

na LGP). 

Em Português, o adjetivo apresenta variação em número, género e grau (Brito, 

2003, e.o.), embora seja uma categoria heterogénea; na LGP tem algumas restrições a 

essa variação e à sua marcação morfossintática. Também quanto aos processos 



morfossintáticos de formação de adjetivos, parece haver diferenças entre estas duas 

línguas, ainda que haja adjetivos de base simples, complexa e composta em ambas 

(Choupina, Barbosa & Moreira, 2015: 115).  

Daremos conta das semelhanças e das diferenças entre as duas línguas no que se 

refere aos assuntos em análise.  
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A modalidade é uma categoria linguística através da qual os locutores veiculam a sua 

opinião sobre o conteúdo dos enunciados que produzem ou a sua atitude face a outros 

locutores, numa diversidade de perspetivas que agora procuramos ilustrar:  

(1) “(...) são ainda precisos mais dados para se perceber quais os efeitos reais da crise 

nesta redução, o que poderá já acontecer em Setembro”. (Clara Viana, in Público) 

(2)  “(...) quem tem a ambição de disputar o poder tem de se assumir como 

alternativa”. (António José Teixeira, in Expresso) 

(3) “Eis uma pequena amostra de países menos tristes do que o nosso para onde 

deveríamos emigrar imediatamente (...)”. (Miguel Esteves Cardoso, in Público) 

(4) “[Jerónimo de Sousa] conseguiu contornar a noite da derrota eleitoral com 

soundbites de sobra. (Rosa Pedroso Lima, in Expresso) 

(5) “ (...) a crise dos últimos anos poderá ter contribuído para a redução dos consumos 

de álcool, drogas e tabaco entre os jovens portugueses”. (Clara Viana, in Público) 

(6) “Não se estranha a dificuldade. O que se estranha é a paralisia”. (António José 

Teixeira, in Expresso) 

 

Assim, o locutor pode assumir que um determinado acontecimento é provável 

(1) ou obrigatório, em maior (2) ou menor (3) grau, ou pode destacar a existência de 

condições internas (por exemplo, a capacidade, como em 4), ou externas (5) aos 

participantes na situação para que algo ocorra. É, ainda, possível explicitar a sua 

apreciação (6) sobre um evento ou estado. Encontramos, deste modo, na literatura sobre 

o tema referências à modalidade epistémica (1), deôntica (2 e 3), interna ao participante 

(4), externa ao participante (5), seguindo a classificação de van der Auwera & Plungian 

(1998), e ainda apreciativa (6), presente, por exemplo, em Campos (2004). 

Selecionámos exemplos dos jornais Expresso e Público presentes em reportagens e 

artigos de opinião, subgéneros do discurso jornalístico, por várias razões. Por um lado, 

consideramos relevante ilustrar esta temática a partir de enunciados autênticos, com os 

quais contactamos quotidianamente. Por outro, por se tratar de produções que obedecem 

a diferentes gramáticas textuais, permitem ilustrar a concretização dos protótipos 



argumentativo e expositivo e a sua relação com a expressão da modalidade, que, nestes 

contextos, serve propósitos como a emissão de opiniões, a elaboração de cenários e a 

intensificação ou atenuação das ideias veiculadas. A modalidade – patente nas formas 

verbais, mas também em adjetivos, advérbios e em alguns sufixos – manifesta-se 

igualmente no discurso médico (Vihla, 1999) ou no discurso científico e académico 

(Pinto, Osório e Martins, 2014) e, de modo muito particular, nos vários discursos que 

rodeiam as crianças. Além de cumprirem ordens dos pais ou outros prestadores de 

cuidados e de elas próprias darem ordens aos que as rodeiam (com gestos, com o olhar, 

com produções vocais não linguísticas ou com palavras), também se habituam a ouvir 

contar histórias e, um pouco mais tarde, a tentar antecipar o seu final em função das 

suas crenças e expectativas, o que as situa, neste particular, no domínio do discurso 

epistémico. 

Os dados oriundos da investigação em aquisição da linguagem dão conta de que 

a sensibilidade das crianças às estruturais modais começa cerca dos dois anos de idade 

(Stephany, 1983), sobretudo no plano deôntico, e que, à entrada para o 1.º ciclo, são já 

capazes de distinguir enunciados que exprimam a possibilidade e a necessidade, eixos 

fundamentais na avaliação dos enunciados modais (Papafragou & Ozturk, 2007). 

Contudo, os Programas de Português e as Metas Curriculares (Buescu et al., 2014) 

apenas contemplam a abordagem deste conteúdo no 12.º ano, o que se revela demasiado 

tardio face à necessidade que as crianças evidenciam de processar e manipular essas 

estruturas nas interações quotidianas. Por outro lado, importa recordar que os 

documentos oficiais contemplam, desde o 1.º ciclo, a produção de textos de opinião, de 

textos expositivos e de pequenas histórias reais ou ficcionais, para cuja elaboração a 

capacidade de argumentar e de prever cenários se revela fundamental, enquadrando-se 

em práticas sustentadas de educação para os valores e para a cidadania. Assim, 

procuraremos, nesta comunicação, apresentar alguns contributos para promover o 

ensino implícito da modalidade no 1.º ciclo, estruturando esta apresentação em três 

momentos: uma breve caracterização linguística da modalidade, entendida como “a 

gramaticalização de atitudes e opiniões dos falantes” (Oliveira, 2003: 243); a 

explicitação dos argumentos atrás aduzidos para sustentar a presença deste conteúdo nos 

primeiros anos de escolaridade; e o esboço de um percurso didático que permita dar 

conta de como a questão aí pode ser tratada em consonância com o desenvolvimento da 

competência comunicativa dos alunos e com outros conteúdos previstos nos 

documentos oficiais. 
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Desde os anos 70 que os videojogos começaram a fazer parte da vida de cada vez mais 

pessoas um pouco por todo o mundo. Tendo em conta a forma como foram evoluindo 

ao longo das últimas décadas, não é de admirar que começassem a surgir diversos 

estudos que explorassem os variados aspetos que os compõem, como a narração, 

construção e desenvolvimento de personagens, aspetos gráficos e como tais elementos 

conseguiriam emular situações da vida real, associando-os às diferentes culturas onde 

esses enredos se passam. 

O desenvolvimento dos videojogos como aquilo que muitos hoje consideram 

uma forma de arte fez com que toda a indústria se tornasse muito maior atualmente. 

Novos géneros de jogos foram surgindo, histórias mais complexas começaram a ser 

desenvolvidas, envolvendo o protagonista numa busca em torno de um determinado 

objetivo. As narrativas começaram a ser mais variadas, conceitos e referências da vida 

real e da cultura popular passaram a ser mais comuns e abordagens de temas como 

religião, morte, vícios, violência, entre outros, passaram a ser parte integrante. Tais 

conceitos, contudo, não seriam passíveis de ser aceites em todas as culturas, pelo que 

alterações teriam de ser feitas entre os vários países, de forma a evitar controvérsias. 

 

Palavras-chave: Videojogos, culturas, vida real, cultura popular, religião, morte, vícios, 

violência, controvérsias 
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Comunicar é intrínseco à natureza humana, desde os mais remotos primórdios da sua 

existência. Expressa pela linguagem, a comunicação é um meio de intercâmbio entre os 

indivíduos que, embora semelhantes e pertencendo a grupos com interesses similares, se 

diferenciam pelos seus pensamentos. Saber organizar as ideias, estruturar o pensamento, 

enfrentar a timidez, trabalhar a voz e as expressões corporais são fatores que, aliados à 

forma de falar e do saber expressar-se de forma clara e objetiva, devem compor um 

processo de comunicação com qualidade e arte. Um bom orador, porque se expressa 

com clareza, leveza e confiança, o que permite aos que o ouvem entenderem e 

receberem a informação com satisfação e com isso criar uma atmosfera favorável à 

assimilação do conhecimento e à potencialização dos relacionamentos interpessoais, 

tem mais facilidade em alcançar os seus objetivos. Por seu lado, a vivência das 

linguagens artísticas, enraizadas em todas as culturas, influencia também o modo como 

se aprende, como se interpretam os significados do quotidiano, em síntese, como se 

comunica. Contudo, porque não se nasce a saber comunicar de maneira eficiente, temos 

de nos capacitar que há que recorrer a técnicas que nos ajudem a desenvolver uma 

comunicação clara, precisa e eficaz nas mais diversas atuações, pois todos sabemos que 

comunicar com arte ou saber aplicar a arte à comunicação são processos que se 

constroem ao longo da vida, que exigem prática e procura de conhecimento. 
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O mundo assiste a uma globalização cultural crescente: em qualquer parte do mundo, 

ouve-se Beyoncé, veste-se Levis ou vê-se a Ellen DeGeneres na televisão. Para muitos, 

perde-se a identidade cultural dos povos, tornando-os estandardizados; para outros 

ganha-se em abertura ao conhecimento. As diferenças entre dois habitantes em pontos 

diferentes do globo facilmente se esbatem.  

No entanto, são vários os fenómenos que têm encontrado eco crescente nos 

media: o radicalismo e o terrorismo, palavras cada vez mais unidas, tomaram conta dos 

noticiários. A apropriação cultural explica (mas não desculpa) este fenómeno: ser 

muçulmano antes de ser português torna-se uma coisa normal. A internet assume-se, 

assim, como um veículo de divulgação cultural e catalisador da globalização, 

precipitando a cultura de “rede”.  

O ser mais distante passou a estar próximo, graças ao advento dos smartphones e 

tablets. Os relacionamentos passam pelas redes sociais “onde as pessoas se juntam com 

base nos seus interesses e paixões. Formam tribos. Constroem relações” (Solis, 2014).  

Para alguns, as redes sociais são “uma moda passageira que vai desaparecer” 

(Solis, 2014). Vive-se no social: o digital passou a real.  

Tem de se referir que é praticamente inexistente uma bibliografia que relacione 

terrorismo e redes sociais. Torna-se urgente o estudo sobre as implicações das redes 

sociais na captação de pessoas para a “causa” terrorista.  

O aparente anonimato que as redes sociais dão são o local ideal para recrutar 

jovens para a “causa”. As aplicações de comunicação como o Snapchat são veículos de 

comunicação ideal: as conversas acontecem mas, após terminarem, são imediatamente 

apagadas.  

Os jovens identificam-se com os ideais transmitidos: os extremistas tentam fazer 

crer que o há um novo mundo a criar e uma causa a defender (normalmente, 

humanitária), apresentando todos os atos divulgados (execuções, torturas, etc.) como 

um meio para atingir esse fim, mostrando a Síria e o Iraque como os locais ideais para 



onde se vai construir esse novo mundo. A mensagem tem como destinatários muitos 

jovens que estão à margem da sociedade ou que são inseguros na visão sobre si 

próprios. 

As redes sociais assumem-se como uma comunidade agrupante: os 

acontecimentos na Nigéria podem ser tão ou mais importantes que os acontecimentos 

que ocorrem na rua onde se mora. É esse sentimento de comunidade que os jovens 

procuram nas redes sociais, ou seja, procuram pertencer a uma realidade, encontrando 

alguém que, aparentemente, os compreende. 

As redes sociais assumem-se, também, como fonte da construção da realidade do 

mundo. Os grupos extremistas (neste caso, o Daesh) usam as redes sociais a seu favor, 

reconstruindo a realidade e conseguindo atrair, através de um instrumento da 

globalização, a sua mensagem.  

Devido à globalização, a ameaça terrorista é, agora, global.  
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O trabalho que aqui se apresenta tem como objetivo compreender a forma como a 

Publicidade tem vindo a responder a alguns estímulos provenientes da vida coletiva, 

perante o cenário de emancipação feminina. Promotora ou detratora da mulher, em que 

moldes poderá ser encarada a publicidade da Sisley?   

Não é incomum pensar-se que o publicitário é o mediador da sua cultura, 

acreditando também que as campanhas publicitárias se apresentam, em última instância, 

como sintomas do nosso inconsciente coletivo.  

Ocorre dizer, nesse sentido, que a Publicidade se apresenta de duas formas 

paralelas: se é verdade que, numa primeira observação, ela propõe uma espécie de 

equilíbrio psíquico do grupo sociocultural, uma vez que os seus outputs quase que 

reconciliam as orientações contraditórias do biológico, do psicológico e do cultural; 

também é verdade que, numa segunda perceção sobre o caso, a Publicidade autoriza 

uma leitura antropológica capaz de criar um diagnóstico cultural, revelando os 

arquétipos existentes e os que ainda estão para vir. Há, todavia, uma terceira forma de 

encarar a Publicidade como produtora de realidade social. É sobre essa última 

compreensão do fenómeno que nos propomos refletir, em referência ao caso Sisley.  

Num mundo em que as mulheres ocupam cada vez mais as universidades e as 

lideranças de empresas, públicas e/ou privadas, torna-se difícil reduzir a caracterização 

do feminino à sua aparência física subalternizada.  
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Berta Valente de Almeida (1886–1982) foi uma mulher avant la lettre, que marcou a 

sua época pelo seu pioneirismo enquanto filóloga e profissional do ensino. Num período 

em que a mulher tinha um papel subalterno, Berta conseguiu afirmar-se num campo que 

era tradicional e marcadamente masculino.  

Nesta comunicação, é nosso intento lembrar alguns aspetos principais da vida 

desta mulher singular, que é ainda por muitos injustamente desconhecida. Neste sentido, 

pretendemos dar destaque à sua formação académica, ao seu percurso profissional e às 

obras por ela publicadas no campo do ensino. 
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A presente comunicação surge como resultado do estudo das estratégias de marketing 

utilizadas para a promoção do WTCC em Vila Real. A prova internacional de desporto 

automóvel teve lugar entre os dias 10 e 12 de julho de 2015 pela primeira vez em Vila 

Real. Foi procurado perceber que estratégias de marketing foram utilizadas para a 

promoção deste evento e, através da análise do resultado dos inquéritos aos inquiridos, 

perceber que estratégias são mais bem-sucedidas na divulgação do mesmo. 

O Marketing assume cada vez mais um papel de extrema importância no 

desporto e as suas contribuições para o sucesso das diversas atividades neste campo 

merecem atenção e estudo. O WTCC é um exemplo de um grande evento que, como os 

restantes, se auxilia em todas as ferramentas que o marketing possui para poder 

promover um evento com uma dimensão internacional numa zona de interior do País. 

A parte prática do estudo comportou dois momentos fundamentais: recolha de 

informação sobre as estratégias de marketing adotadas e a recolha e análise de 

questionários. A recolha de informação teve como objetivo perceber que estratégias 

foram usadas para divulgar o evento, por parte da organização e da FIA, e os 

questionários, aplicados nos dias aos espectadores, serviram para perceber que 

informações estes retiveram como resultado das estratégias adotadas. 

De realçar que um grande volume das estratégias de divulgação físicas foram 

centralizadas no Norte de Portugal e em particular no distrito de Vila Real, sendo que a 

divulgação mais abrangente foi efetuada por meios ditos digitais e o meio físico que 

cobriu este maior número de pessoas foram os órgãos de comunicação social impressos. 

Na aplicação de inquéritos nos dois dias de provas pode-se verificar uma maior 

afluência de residentes em Vila Real sendo que no total dos dois dias a média de idades 

das respostas foi de 32 anos e numa maioria de elementos do género masculino.  

Num estudo mais aprofundado, é possível verificar que 62% dos inquiridos 

conhecem o significado da sigla “WTCC”, quer em português, quer em inglês, sendo 



que 25% dos anteriores escreveram esse significado em português e 75% em inglês. De 

salientar ainda que metade disseram acompanhar a competição. 

Não esquecendo a tradição do desporto automóvel na cidade de Vila Real, este 

gosto está ciente também neste estudo, sendo que 70% dos inquiridos disseram 

deslocar-se a Vila Real para assistir ao evento por esse mesmo motivo, e a maior 

percentagem assistiu ao evento nos três dias de provas. 

Segundo os dados oficiais da FIA, estiveram presentes no evento 180 000 

espectadores no total dos três dias de provas. A maioria da totalidade dos inquiridos 

assinalou que deveria existir, nas edições posteriores, um maior trabalho de divulgação 

por parte da organização. É relevante distinguir que a maioria destas respostas foram 

dadas por residentes noutros distritos que não Vila Real, sendo que deste último a 

maioria dizia não ser necessária maior divulgação. Isto leva a um esforço de reflexão 

que permite perceber que a divulgação em termos do distrito foi bem aplicada, sendo 

que este trabalho de maior divulgação referido deverá ser abrangendo um público 

maior, ou seja, projetando para um maior número de pessoas pelo país.  

Foi possível perceber que a transmissão da mensagem pessoa a pessoa 

(buzzmarketing) se revelou como o método mais eficaz de transmissão do conteúdo, 

seguido pelo uso das redes sociais. Notou-se ainda alguma “saturação” dos residentes 

em Vila Real com essa divulgação do evento mas a necessidade, segundo os de outros 

distritos, de divulgar mais, no futuro, esse evento. A unanimidade de que este é uma 

maneira de divulgar a cidade de Vila Real e colocá-la, de novo, no panorama do 

desporto automóvel é inquestionável. 

 

Palavras-chave: marketing desportivo; marketing de grandes eventos; FIA; WTCC; Vila 

Real 
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Com o 25 de Abril de 1974 a censura é finalmente abolida em Portugal, após mais de 

quatro décadas de ditadura. Assiste-se a novas e profundas mudanças no sistema de 

media português. Durante o período revolucionário que se seguiu, repleto de confrontos 

entre forças político-militares que defendiam projetos distintos para o futuro do país, os 

media são uma peça decisiva, envolvendo-se ativamente no curso dos acontecimentos.  

Um ano depois, em 1975, vivia-se o período de maior radicalização do Processo 

Revolucionário em Curso (PREC). Os acontecimentos multiplicavam-se a um ritmo 

vertiginoso, as vendas dos jornais subiam consideravelmente e a luta pelo controlo do 

seu conteúdo intensificava-se (Mesquita, 1994; Cádima, 2001; Figueira, 2007; Lima, 

2012; Gomes, 2014, etc.).  

De acordo com o relatório do Conselho de Imprensa relativo ao período, após a 

tentativa de golpe de Estado de 11 de Março de 1975 verifica-se, nos jornais, um “tom 

monolítico e, em alguns casos, propagandístico” (1979, p. 43). Todavia, a partir de abril 

desse ano, surgem novos periódicos, que, pertencendo a várias áreas políticas, parecem 

modificar o panorama da imprensa da época, alcançando tiragens expressivas. São os 

casos do Jornal Novo, nascido a 17 de abril, dos semanários O Jornal (2 de maio) e o 

Tempo (29 de maio) e do vespertino A Luta, surgido a 25 de agosto.  

Com esta comunicação, pretende-se refletir sobre o papel da Imprensa na 

Revolução portuguesa de 1974-75 e os estudos que têm vindo a ser realizados neste 

domínio, analisando concretamente o contexto político e mediático em que os quatro 

jornais referidos surgiram para, assim, melhor entendermos as suas particularidades e os 

seus objetivos enquanto atores relevantes no ano de 1975. 
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As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) são ferramentas chave da 

sociedade em que hoje vivemos, ou seja, a sociedade da informação. 

A evolução das TIC exigem um processo de inovação, através do qual é possível 

estabelecer novas práticas pedagógicas visando o aperfeiçoamento do processo de 

ensino aprendizagem.  

O padrão de ensino tradicional parece dominar as salas de aula em Angola, facto 

ligado ao caráter muito teórico e expositivo das aulas que se pode verificar muita 

frequência. 

Desta forma, em Angola, as TIC têm despertado o interesse dos Gestores das 

Escolas relativamente ao seu uso em contexto pedagógico e a existência de muitos 

projetos voltados para sua utilização no ensino é uma realidade, pois estas podem ser 

utilizadas para dar resposta às necessidades de aprendizagem dos alunos na construção 

do conhecimento. 

Com efeito, desde há alguns anos existem experiências de integração das TIC 

em algumas escolas do país. Contudo, implica saber como estão sendo vividas estas 

experiências, especificamente no que diz respeito à disponibilidade e acessibilidade das 

TIC por parte das escolas, a forma como se organiza a escola para colocá-las à 

disposição dos alunos, as atitudes dos professores e alunos face às TIC e o nível de sua 

utilização em contexto de sala de aula.  

Neste estudo, do ponto de vista metodológico, optamos por um estudo de 

natureza exploratória tendo sido aplicados dois inquéritos por questionário, um dirigido 

a alunos e outro a professores.  



Dos resultados dos questionários e conjuntamente com a revisão da literatura, 

permitiu-nos comprovar as perspetivas teóricas que sustentam a necessidade de um 

processo global de inovação tecnológica no processo de ensino aprendizagem. As 

conclusões, ainda, apontam que há ainda muito por fazer no tocante à integração 

pedagógica das TIC, principalmente no que tange à disponibilidade das TIC, na 

organização da escola, na formação dos professores e na ausência das TIC nas práticas 

pedagógicas.  

 

Palavras-chave: Tecnologias de Informação e Comunicação, Ensino – Aprendizagem, 

Prática Docente, Formação Docente. 
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O presente artigo é uma das etapas da pesquisa de doutoramento em Ciências da 

Educação que objetiva refletir sobre o papel do corpo na execução musical e o quanto 

da linguagem corporal é relevante numa perspetiva interdisciplinar a respeito da 

integração corpo-instrumento-mente na performance artística. Será realizado mapeando 

na literatura os estudos neurocientíficos que abordam os processos de fruição e 

interpretação musical além de avaliar a perceção por parte dos profissionais e estudantes 

de música no Brasil. A pesquisa investiga as ações, representações e pensamentos, cujos 

processos mentais permitem a comunicação do músico, como os processos cognitivos, 

motivacionais e emocionais que se manifestam integrando-se corporalmente na 

construção e resultado da performance musical.                

Palavras-chave: performance, música, desenvolvimento cognitivo. 
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A partir do século XV, no seguimento das navegações e das conquistas, que 

contribuíram para fazer de Portugal o país pioneiro da globalização, o português 

registou uma assinalável expansão, passando a ser falado em variadas regiões do Orbe. 

Na verdade, em termos históricos, é indiscutível que a afirmação da língua portuguesa 

não só jogou um papel essencial no processo de distinção dos Portugueses face aos seus 

vizinhos, os Castelhanos/Espanhóis, impondo-se portanto como uma peça nuclear da 

nossa identidade, como ainda no âmbito da edificação e preservação do Império, que foi 

emergindo desde o começo da Época Moderna, e na esfera do alargamento das relações 

internacionais. Com efeito, o português, dotado de “vocação transoceânica”
2
, ou 

talássica, acabou por operar, durante várias centúrias, como língua companheira do 

império/língua franca internacional e, consequentemente, por ocupar um lugar-chave no 

domínio da promoção e aprofundamento dos contactos entre povos bastante diversos, 

assim como em matéria de interpenetração de culturas e civilizações diferenciadas. No 

contexto de fenómenos como os Descobrimentos e a Expansão Ultramarina, o 

português, mesmo quando se apresentava simplificado, reduzido e mesclado, enquanto 

meio de comunicação ao serviço do comércio, da salvação das almas, entre outras 

finalidades, ajudou a consubstanciar e a elevar a um patamar superior a influência 

lusitana no Mundo. No Oriente, por exemplo, é sabido que os Holandeses, os Ingleses, 

os Dinamarqueses e os Franceses terão necessidade de se socorrer do português (ou de 

um tipo de português), na hora de se fazerem entender e de concretizar as suas 

iniciativas.  

A comunicação que se segue focaliza-se na exploração de determinados pontos 

concernentes ao universo das relações entre língua e império, pelo que somos, 

naturalmente, forçados a conceder alguma atenção a conceitos como o de “império”, o 

qual, sublinhe-se, tem sido marcado por inúmeros debates. Este cuidado, de natureza 

metodológica, forma um requisito essencial, exigido pelo conhecimento científico e pela 

compreensão. No caso presente, atendendo ao tema central deste trabalho e à sua 
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finalidade eminentemente pedagógica, e ainda com vista a simplificar a nossa 

exposição, diremos, citando Michel Cartier, que se designa “geralmente com o termo 

‘império’ toda a organização hegemónica que transcenda os quadros étnicos ou políticos 

naturais e tenda para um certo tipo de dominação universal. Este conceito, que releva 

indiferentemente do campo do político em sentido estrito ou do económico, é 

susceptível de se aplicar a um grande número de estados da Antiguidade, da Idade 

Média ou dos tempos modernos”
 3

. No fundo, “um império é um «mundo», mas um 

mundo que é preciso dominar e usufruir, através de técnicas adequadas, sob pena de 

nada valer e rapidamente se esfumar”, adverte João Marinho dos Santos
4
.  

A feitura, a consolidação e o funcionamento do Império Português, que na época 

em análise era essencialmente de tipo oceânico, refletem, como é evidente, a influência 

e até certo ponto a consociação de múltiplos fatores, dependendo logicamente da 

situação específica, sendo de destacar o uso da força das armas (onde sobressaíam dois 

equipamentos de dominação, a armada e a fortaleza, e o aproveitamento do potencial da 

artilharia embarcada e da artilharia instalada), a conquista de uma posição de vanguarda 

na construção naval, na navegação astronómica, na competência dos profissionais de 

marinharia, na cartografia, bem como a aposta na constituição de redes de recolha de 

informação e no recurso à burocracia, à religião, à ideologia, à língua, entre outros 

elementos ao serviço da política nacional.  

 Realmente, o Império Português estava destinado a durar, posto que fora, em 

larga medida, fundado no sentido de garantir o crescimento do Reino, de modo a 

minorar os riscos procedentes da tradicional força centrípeta castelhana, e porque 

dispunha de amparos suficientemente robustos, desde logo a existência de uma língua 

que operava, entre outros capítulos, como instrumento de comunicação, de poder, de 

comércio, de cultura e de evangelização. O português, cujo ensino figurava como sinal 

de vitória e condição favorável à difusão do credo cristão, vingava, no entendimento de 

alguns, como língua de um império comparável ou até mesmo superior aos que 

pontificaram na Antiguidade. Ou seja, sem surpresa, numa época pautada por um 

crescente patriotismo e louvor acerca da língua portuguesa, esta última viu, por cá, 

prosperar a consciência da sua “dimensão imperial”, circunstância bem visível na 
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produção linguístico-gramatical
5
. O humanista João de Barros, por exemplo, “não 

deixará de proclamar a importância da cultura, e particularmente da linguagem como 

factor de unidade na diversidade étnica e como elemento de perenidade do império, 

sendo, inclusive, mais influente do que as armas”
6
. Eis um trecho, extraído do Diálogo 

em Louvor da nossa Linguagem, onde Barros assinala claramente que, mesmo após a 

extinção dos vestígios materiais da presença lusitana nos espaços ultramarinos, a língua, 

os costumes e a doutrina cristã continuarão, inexoravelmente, gravados no espírito das 

populações autóctones: “Exemplo temos em todalas monarquias, cá, se perderam com a 

variedade do tempo e fortuna das cousas humanas, péro leixou a língua latina este sinál 

de seu império, que durará eternalmente. As ármas e padrões portugueses, póstos em 

África e em Ásia, e em tantas mil ilhas fóra da repartiçám das três pártes da terra, 

materiáes sam, e póde-âs o tempo gastár, peró nam gastará doutrina, costumes, 

linguágem, que os Portugueses nestas terras leixárem”
7
.  

 Viajando por diversos mares e continentes, várias são as palavras que o 

português adotou de outras línguas. É sabido ainda que, no terreno, verificou-se 

amiudadamente uma conexão estreita entre a missionação cristã e o ensino da língua 

portuguesa, bem como que muitas ordens religiosas acabaram por investir no estudo das 

línguas nativas, tornando possível a produção das primeiras gramáticas destas línguas e, 

deste modo, um fértil enriquecimento do nosso património de saberes linguísticos. O 

conhecimento das línguas locais ajudará, obviamente, o avanço da empresa ultramarina. 

Por outro lado, urge recordar “um dos fenómenos linguísticos mais notáveis dos 

descobrimentos e mais aliciantes para os actuais descobridores da linguagem: os 

crioulos”
8
.  

 A leitura das fontes torna evidente que o desafio da comunicação com as 

populações achadas no além-mar vingou como um assunto da máxima importância para 

a efetivação das atividades de exploração territorial, de comércio ou de evangelização 

que escoltaram a dinâmica de expansão imperial lusitana. A nossa intervenção neste XX 
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Encontro Internacional de Reflexão e Investigação da UTAD incidirá sobre diversas 

vertentes e processos que viabilizaram a difusão da língua portuguesa e que 

contribuíram para o seu progressivo triunfo como língua imperial e língua franca da 

costa africana e espalhada pelos portos do Índico, merecendo especial atenção, neste 

esforço de desbabelização, tópicos como o recrutamento/formação de intérpretes 

(“línguas”), as escolas de ensino do português, os casamentos mistos, a prática do envio 

de “cartinhas” e de mestres, o que evidenciava bem a aposta estratégica da Coroa na 

propagação da língua, e as posições de valorização da língua sustentadas pelos 

gramáticos nacionais. Refira-se igualmente que o nosso olhar recairá nos séculos XV e 

XVI, período essencial da ereção do Império. 
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Como instrumento privilegiado de comunicação e de difusão de cultura de oito países 

que a têm como sua, a língua portuguesa tem vindo a merecer a atenção de um grupo 

cada vez mais diversificado de especialistas, desde linguistas, historiadores, escritores, 

ensaístas e até mesmo economistas. Com efeito, esta apetecível “mercadoria espiritual”, 

que se estende a quatro continentes, é indefinidamente revigorada quer pelos novos 

versos das canções, pelos jornais, pelas revistas, pelo cinema, pelo teatro, pela literatura, 

entre outros valiosos campos de desenvoltura, por via dos quais assistimos, sem 

surpresa, à recriação e enriquecimento das variedades da Língua Portuguesa que se 

ramificam em troncos dialogantes de uma mesma árvore. Enfim, como Miguel Real nos 

explica, “o espírito da Lusofonia reside hoje na língua comum – e porque a língua 

frutifica em cultura, o espírito da Lusofonia é hoje eminentemente cultural”
9
. Apesar de 

o uso do termo «lusofonia» não ser consensual, assumindo para alguns uma conotação 

algo “neocolonialista”
10

, constitui, em nosso entendimento, e na senda de Malaca 

Casteleiro, uma designação necessária e “operacional para abranger de forma sintética a 

realidade linguística do português no Mundo de hoje”
11

. Mas independentemente desta 

controvérsia terminológica, e de olhos postos no enorme potencial que este modelo 

lusófono, por assim dizer, inspira e que pode inclusivamente derivar na criação, entre os 

“seus países constituintes”
12

, de uma “comunidade semelhante à europeia”
13

, Miguel 

Real acredita nas “infinitas possibilidades virtuais presentes na Lusofonia, tanto do 

ponto de vista económico como diplomático, como, sobretudo, do ponto de vista 

cultural e tecnológico”
14

. E explica abertamente que, na sua opinião, “a vocação 

histórica de Portugal, hoje, à entrada do século XXI, é, incontestavelmente, a de cruzar 

a nova experiência europeia com a antiga provação imperial, gerando um novo e 
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exemplar espaço político internacional de igualdade e prosperidade – a Lusofonia”
15

. 

Pois bem, tomando como exemplo este reputado intelectual contemporâneo, que, nos 

seus trabalhos, cruzando um conhecimento aprofundado da História, da Cultura, da 

Literatura, da Filosofia, da Política, das Mentalidades, tem vindo a contribuir para o 

conhecimento aprofundado de Portugal e dos modos de estar e de ser português, desde 

os séculos XV e XVI até atualidade, além de apurarmos o seu conceito de Lusofonia, 

procuramos demonstrar de que modo esta questão apresenta forte expressividade na sua 

obra, não só ensaística mas também ficcional. No que diz respeito à obra ensaística, 

destacamos a importância de A Vocação Histórica de Portugal (2012), no que concerne 

à componente ficcional, temos necessariamente que apreciar um conjunto de trabalhos 

que apresentam como pano de fundo aspetos históricos de grande monta que nos 

remetem para vários palcos lusófonos. Deste modo, aos cinco romances do “ciclo 

brasileiro”
16

, assim designados por Cândido Oliveira Martins, Memórias de Branca 

Dias (2003), A Voz da Terra (2005), O Último Negreiro (2006), O Sal da terra (2008), 

A Guerra dos Mascates (2011), acrescentamos ainda A Cidade do Fim e O Feitiço da 

Índia, para o cometimento desta viagem lusófona em Miguel Real que nos propomos 

realizar.  
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A Coronica do Condestabre de Portugal Nuno Aluares Pereyra teve várias edições, 

sendo a primeira conhecida a de 1526, impressa em Lisboa por Germão Galharde. O 

mesmo impressor fez nova edição em 1554, sendo esta o reflexo, na paginação e na 

grafia, da anterior. As diferenças são mínimas, destacando-se a correção de algumas 

gralhas. Tanto numa edição como noutra, o impressor, na página de rosto, teve o 

cuidado de avisar: «sem mudar da antiguidade de suas palauras nem stillo.» Esta frase 

tanto pode referir-se a uma versão manuscrita, como a uma edição impressa anterior. Do 

primeiro caso há diversos testemunhos, nomeadamente em Fernão Lopes, de que da 

crónica se terá servido para escrever alguns dos capítulos da Crónica de D. Fernando e 

da Crónica de D. João I. É nosso propósito neste estudo expor as principais 

problemáticas que andam à volta da obra e apresentar algumas características 

linguísticas. 

 

Palavras-chave: Condestabre; Nuno Álvares Pereira; século XV; crónica; gerúndio. 
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Com base na leitura comparada de duas obras de potencial receção infantil: A Bela 

Adormecida, um conto clássico escrito pelos irmãos Jacob (1785 -1863) e Wilhelm 

Grimm (1786 – 1859) e A Princesa Atrevida, estória escrita por Martin Waddell e 

ilustrada por Patrick Benson (1986), pretendemos provar como a Literatura 

contemporânea para a Infância se preocupa com a desconstrução de estereótipos e a 

(re)criação de mentalidades e formas de estar e pensar condicentes com um mundo 

global, plural e democrático. Sublinharemos, também, a importância de trabalhar esta 

literatura contemporânea, em contexto formal de educação, seja a nível do Pré-escolar, 

seja a nível do 1.º Ciclo do Ensino Básico.  

Como forma de cumprir os objetivos que definimos, delineámos os aspetos 

teóricos considerados mais relevantes para a análise de conteúdo dos contos A Bela 

Adormecida e da sua versão parodiada: A Princesa Atrevida.  

Os aspetos que fundamentalmente guiaram o nosso estudo prendem-se com o 

facto de a leitura de qualquer dos contos ser, por essência, suscetível de várias 

interpretações e poder ser compreendida em vários planos, revelando-se multívoca e 

convidando a uma ‘leitura aberta’, ou mesmo a leituras sucessivas e múltiplas. Desta 

forma, procurámos fazer uma leitura pessoal fundamentada em alguns autores de 

referência, tais como: Bettleheim e Propp.  

Num primeiro ponto, apresentaremos os paralelismos e as diferenças que 

estabelecemos entre estes contos, fazendo a apresentação das personagens e algumas 

atribuições simbólicas. Num segundo ponto, apresentaremos os níveis da narrativa dos 

contos: Bela Adormecida e A Princesa Atrevida, no original: The tough princess, 

seguindo algumas das orientações relativas às categorias essenciais da narrativa 



defendidas por Bettleheim. Em seguida, sistematizaremos os pontos de convergência e 

de divergência das narrativas, ressalvando o modelo estrutural e sintetizado de Propp. 

No terceiro ponto, analisaremos o conto A Princesa Atrevida, enfatizando as 

simbologias renovadoras da narrativa de Waddell. Com esta reflexão, pretendemos 

também oferecer novas formas de pôr em prática a nossa criatividade ao nível da 

partilha e interpretação de histórias, que sejam capazes de tocar nos imaginários das 

crianças, fazendo-as refletir sobre os valores morais essenciais, a noção de família, a 

paridade de géneros, enfim, a organização da sociedade do tempo em que vivem.  
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A presente comunicação decorre de uma investigação em curso, no âmbito da 

dissertação de mestrado em Ciências da Cultura, da Universidade de Trás-os-Montes e 

Alto Douro, e tem como objetivos dar a conhecer o trabalho que está a ser realizado 

bem como suscitar a sua reflexão e discussão. Encruzilhada entre vozes, silêncios e 

estórias – Histórias de Vida de mulheres palestinianas tem como intuito percecionar a 

realidade e o status de mulheres residentes na Palestina ou na diáspora, através da 

recolha e análise de histórias de vida. Assim, analisar o discurso de mulheres que vivem 

tempos de incertezas constantes e de conflito armado de longa duração torna-se 

fundamental para se entender o modo como se encara no feminino essa realidade. Por 

outro lado, com a presente investigação, existe a possibilidade de nos depararmos com 

cenários de vida cuja análise, em termos sociais e culturais, pode permitir que, 

epistemologicamente, se meça tensões provenientes de conceções enviesadas, em geral, 

e, por conseguinte, se passe a assumir uma reflexão com novos contornos. Assim sendo, 

para a prossecução do projeto de investigação, tem sido necessário um aprofundamento 

do conhecimento histórico relativo ao conflito israelo-palestiniano o que, por 

conseguinte, leva a um entendimento informado sobre condições e situações a que as 

palestinianas estiveram e estão sujeitas. Quanto aos objetivos que servem de linha 

orientadora da investigação, há a considerar: compreender as categorias dicotómicas 

presentes no discurso das mulheres palestinianas sobre os seus percursos de vida; 

perceber como as mulheres palestinianas resistem e lutam contra a ocupação; entender o 

sentido que as mulheres palestinianas atribuem à noção de Direitos Humanos e às 

condições do seu exercício; discernir até que ponto a resistência feminina destas 

mulheres contribui para o alargar dos seus direitos e cidadania; contribuir para a história 



social, cultural da Palestina, através do relato de histórias de vida de mulheres 

palestinianas. A história da Palestina e dos palestinianos é feita de períodos de tensão e 

turbulência constantes. Parcos foram os momentos de acalmia e harmonia sociais. Ao 

longo do séc. XX, viveu e presenciou de perto os efeitos das I e II Guerras Mundiais, o 

mandato britânico, a não contemplação dos seus interesses nas resoluções 

internacionais, a fundação do Estado de Israel (1948), a ocupação dos seus territórios, as 

Intifadas, entre outros acontecimentos. Deste modo, o perfil das informantes obedece 

aos seguintes critérios: serem mulheres palestinianas de diferentes idades e regiões 

(Palestina e outras); mulheres que tenham tido ou, atualmente, têm participação social, 

cultural e política (em prol da Palestina); e, mulheres que, apesar de não assumirem 

participação social, cultural e política (em prol da Palestina), fazem os seus processos de 

resistência através de outras modalidades.  

 

Palavras-chave: Palestina, mulheres, diáspora, histórias de vida, movimentos sociais, 

resistência 
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O espaço lusófono, apesar de unido pela mesma língua, assume-se como um conjunto 

de países onde reina a heterogeneidade a vários níveis. Quer do ponto de vista 

geográfico, quer cultural, económico ou político, é considerável a diversidade, apesar da 

influência mútua que continua a ser visível.  

Os próprios media comunitários, sobretudo as rádios comunitárias, têm também 

desempenhos diferentes, consoante o continente em que os projetos são desenvolvidos. 

Tentando perceber os diferentes objetivos e missões e ainda as diferentes formas 

de funcionamento e funcionalidades, pretende-se com este estudo realizar um 

levantamento do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido ao nível das rádios 

comunitárias em distintos países da CPLP – Comunidade dos Países de Língua 

Portuguesa: Portugal, Brasil, Moçambique, Angola, Guiné Bissau, Timor Leste, Macau, 

Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. 

Tentar-se-á perceber que características apresentam as rádios comunitárias da 

CPLP, que vão ao encontro das características apontadas pela UNESCO (2001) como 

transversais a qualquer rádio comunitária (acesso público e participação abrangente, 

propriedade e gestão comunitária, sem fins lucrativos, independência editorial, 

diversidade temática, e inclusão de grupos minoritários, promovendo a identidade e o 

caráter da cultura local), apesar das várias nomenclaturas que são assumidas em todo o 

mundo. Não obstante, tentar-se-á identificar singularidades e particularidades, que 

sejam apenas comuns dentro do espaço lusófono, ou que as distingam individualmente.  
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Um dos elementos que mais define, determina e diferencia os povos entre si é, sem 

dúvida, a sua cultura, sendo a música uma parte importante dela. Neste sentido, o 

Desenvolvimento do Mundo Rural deverá ser entendido como um processo integrado, 

coerente e global que faça da participação e da corresponsabilização das pessoas os seus 

fundamentos, no respeito pela cultura, pelos valores e pelas aspirações das comunidades 

locais e pela sua heterogeneidade. A sua importância é tanto maior quanto na base de 

todos os processos de desenvolvimento está o Homem e a sua gregaridade, com as 

raízes que o prendem ao passado, as forças que o ligam ao presente e as aspirações e os 

anseios que o projetam no futuro. É neste contexto que os cordofones tradicionais 

portugueses podem e devem assumir um dos vetores fundamentais da preservação da 

identidade cultural das regiões rurais, tornando-se urgente a sua inclusão nos 

estabelecimentos de ensino de música, nomeadamente os Conservatórios.  
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A identidade de Fellini está povoada de corpos e de rostos. Otto e mezzo (1963), Roma 

(1972) Amarcord (1973), Prova d’orchestra (1979), La Città delle donne (1980), E la 

nave va (1983) e Intervista (1988) projetam corpos e rostos que definem um intenso 

percurso interpretativo. O rosto das personagens, as inesquecíveis caricaturas, a força 

estética dos corpos e as intensas trocas de olhares são o espelho de uma independência 

narrativa. 

Intensos, franzinos, improváveis e extravagantes, os corpos de Fellini difundem 

a certeza da expressão criativa e constroem um poder estético. São o espelho dos jogos e 

dos desafios narrativos? Sublinham o poder indiscutível do fora de campo e o percurso 

inevitável do discurso fílmico? São fios condutores de uma história, o ponto forte de 

uma diegese, a escrita de um guião ou a génese de uma sequência cinematográfica?  
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A experiência proporcionada pelo estágio de cariz profissional realizado no 4.º e 5.º 

anos de escolaridade, através do qual foi possível identificar lacunas evidentes nos 

domínios da leitura e igualmente na resolução de problemas, evidenciou uma realidade 

já antes pensada e representou de imediato uma preocupação que veio a refletir-se no 

trabalho e na investigação desenvolvidos. 

Depois de uma revisão bibliográfica que visa explorar os domínios da leitura e 

da resolução de problemas, procurou-se, através dos inquéritos por questionário, apurar 

os hábitos de leitura em turmas de 4.º e 5.º anos de escolaridade para serem 

posteriormente relacionados com a aptidão para resolver problemas. Assim, com a 

presente comunicação, pretende-se demonstrar que os alunos que adquirem hábitos de 

leitura mais enraizados ao longo do seu percurso escolar desenvolvem competências 

determinantes para o desempenho escolar, designadamente para a resolução de 

problemas.  
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A comunicação autárquica é vital para garantir uma sociedade equilibrada e com 

prognóstico de severos desenvolvimentos em diferentes áreas. 

A comunicação autárquica deve ser entendida como uma estratégia de 

aproximação entre instituição-munícipe pois esta tem por objetivo fomentar o interesse 

do cidadão local pela vida cívica que ocorre em seu redor. 

O aparecimento das novas tecnologias de informação trouxe aos municípios 

necessidades de remodelação nas estratégias comunicacionais e além disso inseriu nas 

suas responsabilidades funções acrescidas, programando assim projetos que devem 

tornar os locais mais dinâmicos e enriquecidos de conteúdo para o público, promovendo 

toda a região, abrindo as portas a um mundo cada vez mais global. 

Trabalhar a comunicação autárquica de forma contínua e atualizada é responder 

às novas inquietações dos munícipes, fornecendo-lhes respostas, mantendo-os 

informados e ativos, cooperantes e críticos. 

A Terra Quente Transmontana é constituída pelos concelhos de Alfândega da Fé, 

Carrazeda de Ansiães, Macedo de Cavaleiros, Mirandela e Vila Flor. A mesma é composta 

por dinâmicas culturais, inúmeras potencialidades agrícolas (devido à riqueza mineral 

do seu solo), especificidades paisagísticas e uma arte incomparável na gastronomia e no 

modus vivendi das suas gentes. 

Compete às autarquias combaterem o abandono populacional da região 

transmontana e para isso defendemos que a comunicação é um dos elementos chave para 

o conseguir. Verificamos que nas cinco autarquias analisadas e que correspondem à 

denominada Terra Quente Transmontana a comunicação está ainda muito longe do nível 

razoável que é crucial existir numa autarquia. Alfândega da Fé é o município com uma 

comunicação mais ativa, eficaz e próxima dos parâmetros comunicacionais defendidos por 

vários autores. Em oposição, o município de Vila Flor é a autarquia que menos comunica e 

que mais dificuldades apresenta no processo comunicacional autárquico.  



A não existência de gabinetes de comunicação, de técnicos de comunicação, de 

planos de comunicação, de manuais de comunicação de crise e de simples instrumentos de 

comunicação interna e externa revela-se em três das autarquias observadas. 

Numa abordagem mais prática, através de um questionário que aplicámos a cada 

representante da comunicação de cada autarquia, verificámos que por exemplo no âmbito da 

comunicação interna só as autarquias de Carrazeda de Ansiães e Mirandela confessam 

ter atividades neste sentido, indicando serem realizadas mais de seis vezes por ano, 

fazendo frente às autarquias de Macedo de Cavaleiros e Alfândega da Fé que não 

realizam nenhuma e Vila Flor não respondeu a esta questão. 

A relação com os órgãos de comunicação social é na maior parte das vezes 

colocada como última prioridade, não apostando a maior parte das autarquias em estudo 

em estratégias de divulgação de eventos, limitando a visibilidade da autarquia que por 

sua vez “esconde” oportunidades de fixação de população/empresas/postos de emprego.  

Para este Encontro, propomos apresentar uma comunicação que revele quais os 

pontos fortes de uma comunicação autárquica presente e eficiente e quais as principais 

dificuldades associadas à mesma nas autarquias que investigámos. 
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Procurando conhecer as origens do formato televisivo O Big Brother, tivemos acesso à 

obra de 1948, de George Orwell, - 1984. A partir dela será estudada a sua adaptação 

para o cinema, através do filme com o mesmo nome, do realizador Michael Radford. 

Seguidamente será analisado o programa de entretenimento da TVI, Casa dos 

Segredos, tratando-se de um caso de receção por desvirtuação em relação à obra de 

Orwell, que, apesar dos 64 anos passados, se mantém tão semelhante, embora, como 

veremos, com ideologias díspares em relação à contemporaneidade. 

Numa fase posterior e partindo do genérico original do programa francês – 

Secret Story, analisar-se-á a intertextualidade explícita com o genérico do formato 

português. 

Na continuação do estudo do tipo de intertextualidade acima mencionado, será 

explanada a relação do reality-show em estudo com o programa emitido pela RTP1- 

Estado de Graça – o caso da paródia. 

Finalmente, tentar-se-á perceber a receção no público deste formato televisivo e 

do fenómeno audiências, em Portugal – o estudo da receção como sistema.  

Interessa adiantar alguns aspetos que são de extrema importância para localizar a 

obra de George Orwell num determinado contexto social e político. Assim, desde logo 

verifica-se um dado muito curioso: é que o título da obra, 1984, corresponde exatamente 

à inversão dos dois últimos algarismos do momento da sua escrita, em 1948. 

Não deixa de ser também interessante a utilização em grande escala de telecrãs nesta 

obra. A verdade é que a televisão ainda era muito recente, teria aparecido há cerca de 10 

anos. Ainda assim, só chegaria a Portugal em 1957, quase 20 anos depois do seu 

aparecimento em Londres. George Orwell, e apesar do seu estado de doença avançado, 

não quis deixar de escrever esta obra, onde revela um espírito altamente visionário, de 

alguém que sabia que aquilo que agora relatava de forma ficcional, um dia 

corresponderia à verdadeira realidade das sociedades modernas. 



Em Portugal, o primeiro Big Brother realizado teve início a 3 de setembro de 

2000 e terminou 120 dias depois, um reality-show produzido pela Endemol e cujos 

direitos para Portugal foram vendidos para a TVI, após a renúncia da SIC. Muitos 

consideram que esta opção de Emídio Rangel, na altura diretor de programação da SIC, 

foi decisiva para que a estação televisiva de Carnaxide perdesse a “guerra de 

audiências”, no horário nobre, para a TVI. 

A Televisão Independente lançou o concurso e, desde o seu início, foi um grande 

sucesso, fazendo com que cidadãos anónimos ficassem conhecidos em todo o país. O 

programa foi objeto de amplo debate sociológico na sociedade portuguesa. A esse 

propósito convém referir o que o escritor Alçada Baptista escreveu numa das suas 

crónicas para a Revista Máxima: “Quando li que ia passar The Big Brother, onde, 

durante não sei quanto tempo, expunham a vida de um grupo de emergentes que ficaria 

assim à mercê de um público a que não poderei chamar respeitável, fiquei um bocado 

triste. Por que razão se foi propositadamente buscar um nome a uma obra dos mais 

lúcidos e corajosos escritores do nosso tempo, George Orwell? No 1984, ele prevê que 

o homem está condenado, pelas grandes tiranias, a ter toda a sua vida controlada e que, 

por isso, a liberdade humana está em perigo” (Baptista 2000: 31). 

Um dos objetivos a que este trabalho pretende responder passa por perceber a 

razão pela qual este tipo de programas tem uma receção em massa junto dos 

telespetadores, que se traduz no fenómeno das audiências televisivas, que analisaremos. 

Apontaremos, ainda, uma outra forma de estudos da receção: a receção como sistema. 

Este é um dos vetores que reveste a receção. Trata-se aqui da receção como subteoria da 

teoria da comunicação literária (Emissor Mensagem Recetor) (Jakobson:) – Relevo 

dado ao leitor/ ouvinte/ recetor como elemento mais importante no circuito da 

comunicação, que se abordará face ao objeto em estudo.  
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Com este contributo, pretende-se analisar os aspetos religiosos que melhor contribuem 

para a construção do trágico da obra de Camilo Castelo Branco. Concentrar-me-ei nos 

processos literários pelos quais os conceitos de falta / pecado, conflito, penitência, 

sofrimento e expiação se fazem notar nas novelas camilianas, analisando o seu valor 

enquanto o modo eminentemente trágico de Camilo apresenta o mundo. Na verdade, as 

personagens camilianas são continuamente confrontadas com esse Deus cristão-católico 

e com a Igreja Católica. Uns aprendem desta a necessidade de penitência e de expiação 

para os erros perpetrados (por exemplo, Anacleta de Mistérios de Lisboa); outros 

parecem expiar um erro cometido anteriormente ou mesmo ser vítimas da expiação 

pedida pelo pecado original (Anátema). Desta forma, pretende-se estudar o que 

caracteriza singularmente a construção do trágico nas novelas camilianas em articulação 

com aspetos religiosos. 
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This paper seeks to analyse the way Native Hawaiian people were represented through 

photography, and the impact of those representations either in Natives cultures or in the 

way they shaped an Eurocentric perspective of the world. It will be problematised the 

way Hawaiian culture is portrayed in tourist guides and colonial photographies, how 

images reiterate stereotypes of beauty and “enchanted paradises” in conjunction with 

the notion that tourism and land dispossession obliterate historic sites. Moreover, there 

is the preoccupation to rethink the relation between those stereotypical images and the 

appropriation of culture. Drawing on the theories developed by Haunani-Kay Trask and 

the conceptualization of the subaltern by Spivak, this paper analysis the political impact 

of tourism and the way female bodies are objectified and commercialized as exotic 

“objects”. Therefore it may be possible to question how the colonial legacy through 

material and visual representations of the “exotic other” allowed crucial insights into 

issues of ethnicity, gender, and identity.  

 

Keywords: Representation; Bodies; Photography; Tourism; Identity vs Otherness; 

Exotic; Commodification of cultures.  
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Nesta comunicação apresentamos os resultados de um estudo exploratório em torno da 

génese da imprensa de Matosinhos, em meados do século XIX, a qual nos coloca 

perante um texto inédito de Raúl Brandão quando este ainda era muito jovem. 

A máscara, na linguagem cénica, assume um importante significado simbólico. 

Na Grécia, o seu aparecimento está associado às festividades de Dionísio, o deus do 

vinho, e tinha diferentes funções. 

A máscara pode assumir funções de disfarce; ocultar identidade e transfiguração. 

Neste estudo detivemo-nos na função de ocultar a identidade. 

Três anos antes da publicação do seu primeiro livro Impressões e Paisagens, 

publicado em 1890, altura em que integra o grupo “ Os Nefelibatas“, defensor do 

simbolismo e decadentismo contra o realismo e parnasianismo, já Raúl Brandão 

apresenta uma colaboração regular nos primeiros jornais do concelho de Matosinhos 

com uma crónica policial, a qual, embora com a irreverência e devaneios próprios da 

juventude, constitui, porventura, a sua primeira incursão na imprensa escrita em 

Portugal. 

Este artigo assenta no levantamento e análise destes artigos com recurso ao 

espólio existente na Biblioteca Municipal do Porto e na Biblioteca Nacional, em Lisboa, 

suportado pela hermenêutica, na análise e na síntese desta crónica, tendo forçosamente 

em atenção, não apenas as nossas fontes primárias, mas também uma numerosa 

variedade de fontes secundárias, nomeadamente, a historiografia e a literatura, para o 

período em estudo. 
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O Crowdsourcing aplicado ao Jornalismo. O caso P3 

 

Sara SAMPAIO 

(sarah16121991@gmail.com) 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 

A Internet tem vindo a tornar-se um meio de comunicação com vantagens 

surpreendentes para o jornalismo. Vários profissionais de comunicação têm vindo a tirar 

proveito de um meio no qual vários indivíduos, com acesso à Internet, se manifestam, 

partilhando uma variedade de conteúdos.  

Uma dessas estratégias é denominada de crowdsourcing, uma forma de concurso 

aberto que convida as audiências a participarem mais ativa e diretamente no processo 

informativo. O papel do jornalista continua, ainda assim, a ter a sua importância, na 

medida em que este é visto pelo público como sendo um guardião da informação, 

confirmando ou desmentindo determinadas informações.  

Neste trabalho visamos analisar, durante um determinado período temporal, 

vários conteúdos publicados no P3 (projeto associado ao jornal Público), observando as 

origens dos conteúdos, verificando em que secções e subsecções prevalecem os 

conteúdos de crowdsourcing e analisando que tipo de conteúdos o P3 – Público 

conseguiu publicar com a ajuda da colaboração do público.  

 

Palavras-chave: Jornalismo online, P3 – Público, Crowdsourcing. 
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O objetivo do presente trabalho é analisar a construção de públicos por parte do Teatro 

de Vila Real na sua primeira década de existência. Importa verificar como se comporta 

a relação entre a programação e o público para que se afira o seu comportamento face às 

diferentes propostas culturais apresentadas pelo Teatro de Vila Real. Numa altura em 

que as artes de palco sofrem a forte concorrência do universo digital no domínio do 

entretenimento e da cultura, torna-se relevante analisar o comportamento do público 

perante uma programação cultural que deve implicar a construção de públicos.  

 

Palavras-chave: teatro, espetáculo, público, Vila Real. 
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A presente comunicação pretende ser uma reflexão acerca de uma problemática muito 

atual e de inegável interesse, como é a da discussão acerca da natureza feminina, da sua 

especificidade ou identidade. Como sabemos, trata-se de uma questão complexa, uma 

vez que implica a revisão de alguns conceitos já muito enraizados na nossa sociedade e 

na nossa cultura. Neste sentido, implica uma disponibilidade incondicional para um 

debate livre de preconceitos, debate esse para o qual muitos ainda não estão preparados, 

tal é a forma como ainda estão ligados a conceitos masculinos. 

A interlocutora privilegiada desta apresentação será Caroll Guilligan, um dos 

vultos mais marcantes no que respeita a uma nova orientação moral. Para que essa nova 

orientação possa ganhar forma, é necessário que se promova a participação das 

mulheres em questões como a ética e a moralidade, por forma a poder rever os até então 

dominantes paradigmas morais. 

Note-se contudo que o objetivo da nossa proposta não se esgota na análise das 

propostas de Guilligan, nem do seu confronto com as teses defendidas por Lawrence 

Kohlberg. O objetivo que preconizamos é bem mais abrangente. Pretendemos antes 

chamar à coação a questão da especificidade feminina, que obviamente não se coaduna 

com a existência de um patrão ético que dilua as diferenças entre homens e mulheres. 

Na sociedade contemporânea, as diferenças não podem nem devem ser anuladas, devem 

ser valorizadas, cada qual na sua especificidade. Desta forma, a existência de um único 

padrão ético/moral não satisfaz os interesses e as necessidades da nossa comunidade. O 

padrão feminino deve assim ter o seu peso no âmbito de uma sociedade, por forma a 

que esta seja equilibrada e, porque não dizê-lo, mais harmoniosa. 

 

Palavras-chave: cultura; ética masculina; ética do cuidado; natureza feminina; sociedade 

contemporânea. 
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Face à multiplicidade dos recursos, à ampla liberdade de atuação ou ao enfoque que se 

desloca da tangibilidade dos resultados para se fixar dinamicamente na deiscência dos 

processos, aquilo a que se convencionou chamar de “arte contemporânea” enfrenta hoje 

desafios importantes em diversos tabuleiros e contextos, mas nenhum provavelmente 

tão próximo da intensa carga dramática como aquele que sobrevém no inadiável repto 

de conservar o que é, per se, estruturalmente transitório e efémero. Com efeito, como se 

conserva o que ameaça escapar, por inerência de sentido, a todo o esforço de 

preservação, e que tem justamente nessa vertigem a sua inconfundível marca d’água? 

Por outras palavras, como se fixa/estabiliza um fluxo em que tudo flui e em que, por 

isso mesmo, nada permanece? Como justapor, sem ferir irremediavelmente o princípio 

lógico da identidade, flutuação e perenidade, instabilidade e permanência, 

principalmente quando essa instabilidade é, apesar de tudo, o único sinal objetivo de 

uma permanência a exigir uma constante atualização? Estas interrogações de superfície, 

pontuadas pela questão candente da dissolução das categorias estéticas clássicas e 

hauridas ainda no mais absoluto pensamento de sobrevoo, devem ser dirimidas num 

quadro mais amplo em que é o sentido da própria contemporaneidade que se encontra 

em questão.  
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Os Cursos de Ciências da Cultura, considerando o horizonte multidisciplinar em que 

estão hipostasiados, a par da sua relativa novidade no sistema de Ensino Superior 

português, são ainda objeto de hermenêuticas deslocadas e oblíquas que entibiam 

consideravelmente a compreensão da sua importância e valor estratégico num modelo – 

que é o nosso – humboldtiano de Universidade, em que justamente a unidade dos 

saberes deve residir na própria humanidade do homem. Muitas dessas hermenêuticas, 

porém, podem ser regressivamente devolvidas a leituras de superfície quanto ao alcance 

do próprio conceito de “Cultura”. Será dessa correlação que cuidaremos no contexto da 

nossa apresentação, em que apresentaremos outrossim estratégias de operacionalização 

dessa leitura, que pretendemos agora mais virtuosa e benigna, na arquitetura 

institucional, na filosofia e na justificação epistemológica do que assim se interpreta, já 

sem desvios de significação, como um Curso de Ciências da Cultura. 

 

Palavras-chave: Ciências da Cultura, Universidade, Ciência, Cultura, Identidade, 

Epistemologia. 
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Numa crónica intitulada “Poesia em tempos de indigência”, Manuel António Pina 

(2010, p.71), registava que, “em tempos como estes, de usura, há algo de inquietante e 

de escandaloso no mistério gratuito da poesia”. E, de seguida, perguntava: “porque 

continuam os homens a escrever poesia? E porque continuam outros homens, 

desrazoavelmente, a escutá-la?”. Alargando o horizonte do nosso olhar, ou seja, 

passando da poesia a todas as formas literárias, propomo-nos fazer uma reflexão a partir 

da desafiante questão: porque continuamos, mulheres e homens, mais velhos ou mais 

jovens, a ler literatura? Conscientemente, procuraremos uma – a nossa – resposta a esta 

questão a partir do nosso lugar (locus) de leitor, reconhecendo que o leitor está sempre 

em mais lugares do que o contingente “aqui e agora”. 

Nesta era da globalização e de um crescente imperialismo da tecnologia, 

nomeadamente das designadas tecnologias de informação e comunicação (TIC), é 

frequente o discurso académico lamentar a má relação das novas gerações com a grande 

literatura mundial. A reflexão desenvolvida por Mário Vargas Llosa (2012), em A 

civilização do espetáculo, é um acabado exemplo desse desencanto. A crise das 

humanidades tornou-se mesmo um tópico central em várias análises da sociedade, da 

cultura e, mais especificamente, dos sistemas de ensino. Segundo Martha Nussbaum 

(2010), a crise das humanidades é mesmo a maior crise que hoje enfrentamos. Não 

queremos alinhar em discursos escatológicos, anunciadores do fim da cultura. Bem pelo 

contrário, acreditamos que o “estar-em-crise” é, de algum modo, essencial às 

humanidades e, mais especificamente, à literatura. Esta perceção não nos impede de 

reconhecer a imperiosidade de desenvolver uma literacia crítica, a qual, nas palavras de 

Azevedo (2006), “corresponde à capacidade para ler, escrever, analisar e interpretar o 

mundo de uma forma não ingénua…” (p.4). Na linha de pensamento deste autor, 

reconhecemos que “educar para a literacia implica […] desenvolver a atividade 

pedagógica para que o aluno, confrontado com usos múltiplos e polifacetados da língua, 

aprenda a exercitá-la numa pluralidade de contextos e situações, conhecendo-a […] de 

forma ativa” (Azevedo, 2006, p.3). A educação literária, que passou a ser consagrada 

como um domínio específico de referência das Metas Curriculares de Português 



(definidas pelo Ministério da Educação em abril de 2012), é seguramente um enorme 

desafio e tem de ser abraçado por todos os agentes educativos. Temos de encarar “a 

leitura literária como meio de propiciar experiências estéticas indispensáveis e 

fundamentais para a maturação dos alunos enquanto pessoas” (Reis et al, 2009, p.105). 

Neste sentido, salvaguardando uma certa ancoragem em documentos, relatórios 

oficiais e estudos referentes à problemática da educação literária, pretendemos levar os 

nossos ouvintes a uma fantástica viagem pelo bosque da literatura (alusão a No bosque 

do espelho de Alberto Manguel). Viajaremos, pois, seguindo um desassossegado voo 

que nos levará pela obra poética de autores como Gabriel Celaya e Miguel Torga, 

Sebastião da Gama e Manuel António Pina, José fanha e Álvaro Magalhães, e pela obra 

de grandes prosadores como José Saramago e Valter Hugo Mãe, Italo Calvino e 

Umberto Eco, Grabiel García Márquez e Luis Sepúlveda. 
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As revistas ilustradas irromperam na paisagem mediática do século XIX aportando uma 

novidade: o recurso à imagem informativa. Em Portugal, surgiram em 1835, com O 

Recreio: Jornal das Famílias (1835-1842). Apesar do papel que tiveram na 

transformação na transformação do design, da prática e do discurso no jornalismo 

impresso e na receção da informação por parte do leitor, essas publicações têm sido 

pouco estudadas. Em Portugal, não há qualquer estudo diacrónico sobre essas 

publicações, nem sequer um inventário cronológico, apesar de existirem monografias 

sobre a micro-história de duas das mais importantes dessas revistas – O Panorama e a 

Ilustração Portuguesa. A investigação que aqui se apresenta procurará, pois: (1) 

inventariar essas revistas, cronologicamente, ao longo do primeiro século da sua 

existência no país; (2) narrar, horizontalmente, a sua história; (3) periodizar essa mesma 

história; e (4) caracterizar o seu elemento distintivo e característico – a iconografia – 

desvelando os temas, géneros e estética do respetivo discurso e a evolução que este 

sofreu. 

Como primeiro resultado, pode afirmar-se que as revistas ilustradas portuguesas 

foram-se sofisticando entre 1835 e 1935. Mas a progressão não foi linear. Isto é, uma 

nova revista não foi necessariamente um produto mais aperfeiçoado – na qualidade e 

tipo das imagens, no texto, no papel e no design – do que as revistas precedentes. Houve 

avanços e recuos. Ainda assim, no início do século XX a Ilustração Portuguesa, 

vendida a um preço acessível e com uma tiragem superior a 25 mil exemplares, já se 

apresentou ao público como um produto capaz de atrair e satisfazer uma grande 

diversidade de leitores e de ombrear com as publicações congéneres de outros países. 

Mas uma revista com tal grau de qualidade e sofisticação só se tornou possível em 

Portugal porque pertencia àquela que, à época, era uma das duas principais empresas de 

comunicação social em Portugal – a empresa do jornal O Século. 
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Como foi apresentado António de Oliveira Salazar, desde o início do conflito 

ultramarino português até à sua morte, pelas publicações Notícia e a província de 

Angola? Durante a Guerra Colonial, que espaço concedeu a imprensa de Angola ao 

então presidente do Conselho de Ministros? Foram estas as principais perguntas que 

serviram de base a um estudo que recorreu, como metodologia de investigação, à 

análise de conteúdo e, como método complementar, a entrevistas semiestruturadas a 

jornalistas que, na época, exerceram a profissão na metrópole e/ou na província 

ultramarina de Angola. A presente investigação visa não só dar a conhecer o jornalismo 

português praticado em tempo de censura, durante a Guerra Colonial e numa das 

províncias envolvidas no conflito, como também apresentar uma comparação qualitativa 

de conteúdos noticiosos sobre Salazar que foram publicados em dois meios de 

comunicação portugueses de referência, na província ultramarina onde o conflito 

eclodiu em 1961: o diário a província de Angola e a revista semanal Notícia, ambos 

com sede em Luanda. No período estudado, de 1961 a 1970, Salazar é essencialmente 

notícia através da publicação de discursos, de notas de agenda pessoal/profissional, de 

efemérides e de entrevistas. O ditador inacessível nunca foi entrevistado por jornalistas 

da Notícia e d’a província de Angola, mas concedeu pelo menos 19 entrevistas a 

jornalistas estrangeiros que ocuparam lugares de destaque tanto na revista como no 

jornal em causa. Este estudo conclui que Salazar, apesar de aparecer mais visível n’a 

província de Angola do que na Notícia, esteve presente nas duas publicações, como 

governante do “Portugal uno e indivisível do Minho a Timor”, mas, simultaneamente, 

ausente, uma vez que sobre a vida íntima do homem poderoso que governava o país 

escassas informações foram divulgadas. 
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Nesta comunicação pretendo analisar a ligação intrínseca entre a técnica vocal e uma 

eficiente comunicação para todos os que utilizam a voz profissionalmente, como atores, 

jornalistas, apresentadores de televisão, profissionais da rádio e professores, entre 

outros.   

Os cuidados dispensados aos comportamentos vocais adequados e saudáveis, bem 

como à postura corporal, são fundamentais para um bom desempenho vocal e uma boa 

perceção por parte do público, pelo que serão apresentados vários padrões e modelos 

teóricos.  

A projeção de uma voz eficiente acarreta ganhos comunicacionais, uma vez que, 

se a mensagem for transmitida sem credibilidade, interesse ou conforto vocal, os 

resultados pretendidos poderão não ser atingidos. Assim, serão tratadas várias técnicas 

de respiração e colocação vocal adequadas às mais variedades atividades profissionais 

que requerem o uso da voz, bem como formas de articulação e dicção.  
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A capacidade criadora é uma das mais fascinantes características do ser humano. Na 

atualidade, o acelerado desenvolvimento e a aplicação de novas tecnologias amplia a 

necessidade um fluxo contínuo de ideias originais, bem como a soluções para novos 

problemas. A criatividade, portanto, emerge como algo desejável e essencial a 

sociedade. Mas como desenvolver a criatividade? É possível fazer isso no âmbito da 

universidade?  

A pesquisa de doutoramento “O ser criativo no ensino superior,” da 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), objetiva desenvolver o 

potencial criativo de estudantes de uma universidade pública no interior do Ceará 

(Brasil). Este estudo, entre outras atividades, propõe a experimentação de expressões 

artísticas pelos participantes.  

O Teatro Espontâneo desenvolve a criatividade através de uma ação dramática 

onde o participante é autor e protagonista, cria e representa a cena no momento, 

interagindo com a plateia. Este resumo descreve duas cenas de teatro espontâneo 

representadas por estudantes da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA). O 

objetivo é apresentação de uma criação original como fruto de um construto coletivo a 

partir do estímulo da espontaneidade e criatividade. 

Em relação a metodologia, trata-se de um recorte de uma pesquisa qualitativa, 

do tipo pesquisa-ação. A abordagem em foco baseou-se nos pressupostos teóricos de J. 

L. Moreno, criador do Teatro Espontâneo e do Psicodrama. Foram realizadas duas 



sessões, seguindo o mesmo roteiro e 3 etapas: aquecimento, dramatização e 

compartilhar. A ação aconteceu em Sobral, Ceará, nos meses de julho e outubro de 

2015. 

O público-alvo foram 30 estudantes da UVA, subdividido em dois grupos: 

bolsistas do Programa de Iniciação Científica (12 participantes) e estudantes sem 

vinculação com projetos de pesquisa (18 participantes). O critério de inclusão na 

amostra foi aceitar participar mediante resposta a convite e assinatura de Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).   

 Como resultado os participantes, após os jogos de aquecimento, criaram 

personagens, interagiram entre si e dramatizaram 11 cenas; das quais duas estão 

descritas a seguir.   

CENA 1- A Descoberta  

 Entra em cena um ser misterioso envolto em uma capa preta, fica em um canto 

do palco, ajoelhado, completamente coberto pela capa. Chega uma velha sábia Indiana 

e pergunta: 

Velha- Filho, quem é você? 

Ser- (levantando-se, descobrindo a cabeça) Essa é exatamente a pergunta! Quem sou 

eu? 

Velha - Eu acho que você é muito escuro, muito sombrio, não dá pra saber como você 

é. Como posso imaginar?  Você pode me dar uma pista? 

Ser - Na verdade eu não sou escuro, você que me faz assim (Tira a capa das costas). Eu 

estou em qualquer lugar, eu venho de qualquer lugar, mas posso está em qualquer lugar 

que você esteja. Às vezes estou escondido; às vezes você me esconde. Na maioria das 

vezes eu estou liberto, basta você querer. (Coloca a capa nos ombros, como uma 

vestimenta. Depois volta a cobrir a cabeça) 

Velha - Eu acho que sei de onde você veio... 

Ser- Você acabou de me usar, para achar quem eu sou (despindo a capa e jogando-a no 

chão). Eu sou a criatividade! 

 

CENA 2- Luz para sonhar  

 O homem cego entra tateando (Ele tem uma venda nos olhos). Senta-se no chão 

no centro do palco. Chega a Caçadora de Sonhos.  

Cego – Quem é você? 



Caçadora - Eu sou uma caçadora de sonhos. 

Cego- Meu sonho é enxergar novamente. 

Caçadora - Posso cantar uma musica para você ouvir e imaginar. 

Cego - Eu tenho medo... 

Caçadora - Como você imagina ser uma flor? 

Cego – Flores estão em arvores e são bem pequenas 

Caçadora- Fale mais um pouco dos seus medos. 

Cego- Tenho medo da solidão, do que eu não vejo, das pessoas... 

Caçadora - Eu caço sonhos e procuro realizá-los. Você disse que tem medo da solidão e 

de todas as pessoas. Toque em meu rosto, você precisa arriscar e experimentar a 

liberdade. (Os dois estão ajoelhados de frente um para o outro no centro do palco). A 

caçadora de sonhos tira a venda dos olhos do cego ele passa a enxergar (Os dois 

terminam a cena em pé de frente para plateia). 

 

As duas cenas mobilizaram os respectivos grupos e fizeram uma síntese das 

temáticas abordadas por eles: acreditar em si mesmo, vencer o medo, superar 

obstáculos, poder escolher, encontrar soluções. Além disso, foram representações que 

surpreenderam pela originalidade, beleza cênica, simbologia, diálogo e sintonia com o 

imaginário do grupo.  

Como considerações finais ressalta-se que o teatro espontâneo proporcionou: a 

interação entre alunos de diversos cursos; a representação de cenas muito criativas; um 

espaço significativo para o desenvolvimento da sensibilidade e criatividade. Atividades 

dessa natureza podem se constituir uma experiência única, estimulante e enriquecedora 

para estudantes universitários, que raramente tem oportunidade de expressar-se 

plenamente com liberdade. 
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