
Clara Sarmento
Sandra Ribeiro
ISCAP - P.PORTO | CEI - Centro de Estudos Interculturais

Fluxos criativos  
entre culturas, investigação 
& empresas

Cultura  
& NegóciosCultura & Negócios: Fluxos Criativos entre Culturas, Investigação & Empresas liga a investi-

gação científica produzida no ensino superior ao mundo empresarial, em sintonia com 
a realidade do contexto socioeconómico contemporâneo. Este livro oferece novas abor-
dagens multidisciplinares às competências de comunicação intercultural e viabiliza o 
intercâmbio e a reflexão crítica e colaborativa entre os conhecimentos académicos e 
empresariais, de modo a desenvolver novas metodologias de trabalho que constituam 
exemplos de boas práticas.

Ao longo das páginas de Cultura & Negócios, os diversos autores comprovam o valor do 
conhecimento cultural e das produções criativas – da literatura aos meios de comunicação 
social passando pelas artes plásticas, tanto tradicionais como modernos – para as empresas 
e para a formação de empreendedores, profissionais e comunicadores de negócios, 
enfrentando a tendência que o senso-comum revela para considerar a cultura como um 
sector menos válido da economia. 

Cultura & Negócios: Fluxos Criativos entre Culturas, Investigação & Empresas assume-se assim 
como uma fonte inclusiva de estratégias e de capacidades atentas à estética, à ética, à 
humanidade e à glocalidade (o global & o local associados) patentes em produtos culturais 
relacionados – ou relacionáveis – das mais diversas formas com a economia e os negócios 
sustentáveis, num ambiente de diálogo intercultural. 

Fluxos criativos entre culturas, investigação & empresas

Cultura & Negócios

ISBN: 978-989-768-459-3

www.vidaeconomica.pt
http://livraria.vidaeconomica.pt

www.iscap.pt/cei www.iscap.ipp.pt

Clara Sarmento é doutorada em Cultura 
Portuguesa. Desenvolve investigação so-
bre teorias e representações interculturais 
enquanto diretora do CEI – Centro de Estu-
dos Interculturais do Politécnico do Porto 
(P.PORTO), onde é Professora Coordena-
dora com tenure e diretora dos Mestrados 
em Intercultural Studies for Business e em 
Tradução e Interpretação Especializadas. É 
advisory boarder em Antropologia na Cam-
bridge Scholars Publishing, directora do 
pólo de investigação do IELT (Instituto de 
Estudos de Literatura e Tradição) da FCSH-
-Universidade Nova de Lisboa e colabora-
dora na Cátedra UNESCO ‘A Herança Cultu-
ral dos Oceanos’. Investigadora convidada e 
docente de doutoramento em universida-
des da Europa, África, Estados Unidos e Bra-
sil. Vencedora do American Club of Lisbon 
Award for Academic Merit e do Prémio para 
Jovens Cientistas Sociais da Universidade 
de Coimbra. A sua investigação pós-douto-
ramento tem sido sucessivamente premia-
da pelo P.PORTO. É autora de inúmeros li-
vros, capítulos, artigos e conferências sobre 
Cultura e Literatura Portuguesa e Anglo-A-
mericana, Estudos Culturais e Interculturais 
e Estudos de Género. 

Sandra Ribeiro lecciona no ISCAP-P.POR-
TO, na área de Línguas e Culturas desde 
2000. Concluiu Doutoramento em Digital 
Storytelling no Ensino Superior pela Uni-
versidade de Aveiro. Integra o CEI – Centro 
de Estudos Interculturais, desenvolvendo 
investigação em Digital Storytelling nas 
suas variadas vertentes, incluindo (Digital) 
Storytelling como ferramenta para a co-
municação intercultural. Os seus interesses 
de investigação incluem subtemas como 
identidade, auto-representação, relações 
interpessoais e as tecnologias no ensino 
superior.

Imagem de capa:

"Um dia saberás",
José Carlos Sarmento, óleo sobre tela, 2017.

Cultura &
 Negócios

Clara Sarm
ento

Sandra Ribeiro

9 789897 684593

ISBN 978-989-768-459-3



ÍNDICE

Introdução  .......................................................................................................................7

I. TRADIÇÕES POPULARES & ECONOMIA

 1. Eco-Economia e Tradições Populares, Ana Paula Guimarães ...................21

 2. Vender, Trocar, Doar, Roubar e Especular em Contos Populares 
         Portugueses, de Adolfo Coelho, Carlos Augusto Ribeiro  .............................29

 3. O Poeta Usuário: Economia Mercantil e Modelos Narrativos 
        na Idade Média, Carlos Clamote Carreto  .........................................................37

 4. A Economia das Tradições: o Barco Moliceiro da Ria de Aveiro, 
         Clara Sarmento .....................................................................................................51

II. ECONOMIA, CIÊNCIAS & CULTURAS EM DIÁLOGO 

 1. O Mecanismo de Trocas Altruístas num Mundo Competitivo, 
         Adérito Araújo  ......................................................................................................77

 2. A Economia e a Gestão na Obra de Fernando Pessoa, 
         José Vaz Marta   ...................................................................................................95

 3. Economics and Art in the Avant-Garde British and German Little 
         Magazines during World War I, Manuela Veloso ........................................111

 4. Entre Lei, Economia e Cultura: A Convergência da Civil Law 
         e da Common Law, Maria Elisabete Ramos  .................................................123

 5. A Contabilidade como Estrutura de Comunicação, 
         Paulo Vasconcelos  ..............................................................................................137



6 Cultura & Negócios: fluxos criativos entre culturas, investigação & empresas

III. A DIVERSIDADE CULTURAL & OS ARTIFÍCIOS DO MARKETING

 1. A Importância dos Aspetos Culturais nos Negócios com a Rússia, 
         Dária Tchubokova Ferreira ................................................................................149

 2. Uma Análise de Elementos Estrangeiros em Anúncios de Revistas 
         Femininas, Elsa Simões & Sandra Tuna  .......................................................161

 3. Marcas, Arquétipos e Culturas: Da Estratégia à Comunicação, 
         Paulo Ribeiro Cardoso ........................................................................................171

 4. O Papel dos Estudos Culturais no Branding: 
         O Caso da Marca 'Espanha'
         Sara Cerqueira Pascoal  .....................................................................................183

 5. Contributos Culturais para a Gestão das Marcas Lugares/Cidades, 
          Sandrina Francisca Teixeira .............................................................................195

IV. O PROJETO TSDIA/ENDENT: FERRAMENTAS INTERDISCIPLINARES
      NO MUNDO LABORAL 

 1. Erasmus+ Project “Transversal Skills in Dentistry”:
         Content and Language Integrated Learning Approach 
          Indra Karapetjana, Gunta Rozina, Ieva Henkuzena, Egija Zaura, 
         Sandra Ribeiro, Clara Sarmento  .......................................................................205

 2. Transversal Skills in the World of Work: A Perspective from Applied 
         Linguistics, Indra Karapetjana, Gunta Rozina, Ieva Henkuzena, 
         Egija Zaura, Sandra Ribeiro, Clara Sarmento ..................................................213

 3. English Language and Dentistry Integrated Learning: 
         Methodology Framework, Indra Karapetjana & Gunta Roziņa  ................223

Referências  ..................................................................................................................253



INTRODUÇÃO

Cultura & Negócios: Fluxos Criativos entre Culturas, Investigação & Empresas é um 
projecto editorial que privilegia a ligação entre o ensino superior e o mundo empresarial, 
em sintonia com a realidade do contexto socioeconómico moderno e contemporâneo. 
Este livro oferece novas abordagens multidisciplinares às competências de comunicação 
intercultural e viabiliza o intercâmbio e a reflexão crítica e colaborativa entre os 
conhecimentos académicos e empresariais, com o objectivo último de desenvolver novas 
metodologias de trabalho que constituam exemplos de boas práticas.

Ao longo das páginas de Cultura & Negócios, os seus diversos autores comprovam 
e divulgam o valor das produções criativas culturais – da literatura à comunicação de 
massas, passando pelas artes plásticas, tanto tradicionais como modernas – para as 
empresas e para a formação de empreendedores e comunicadores de negócios, enfren-
tando a tendência que o senso-comum revela para considerar a cultura como um sector 
pouco rentável e dispensável no ensino superior, na economia e na sociedade. 

Neste sentido, as empresas que buscam ideias, textos, imagens e produtos culturais 
em geral poderão encontrar nestas páginas a motivação necessária para criarem cam-
panhas de marketing e de informação, declarações de missão, peças de comunicação 
interna e externa, discursos motivacionais e institucionais, entre outros, utilizando 
fontes globais, nacionais e locais, tanto modernas como tradicionais, tanto eruditas 
como populares. Cultura & Negócios assume-se como uma fonte inclusiva de reflexões 
atentas à estética, à ética, à humanidade e à glocalidade (a globalização aliada à lo-
calidade) patentes em produtos culturais relacionados – ou relacionáveis – das mais 
diversas formas com a economia e os negócios.

Os autores aqui compilados partilham um interesse colectivo pelo desenvolvimen-
to de estratégias para a aprendizagem criativa, aproveitando capacidades técnicas e 
epistemológicas interdisciplinares, promovendo o diálogo intercultural e desenvolvendo 
competências-chave transversais. A reflexão, a colaboração, o pensamento crítico e a 
inovação são as bases utilizadas para concretizar objectivos de empreendedorismo e 
de promoção de competências de consciência cultural e de práticas direccionadas para 
negócios glocais sustentáveis. 
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Cultura & Negócios: Fluxos Criativos entre Culturas, Investigação & Empresas 
visa aumentar a consciência da educação cultural enquanto veículo eficaz para as 
competências empresariais; realçar o potencial da cultura portuguesa como ponto de 
partida para o diálogo intercultural; expandir a capacidade das instituições de ensino 
superior em utilizar a investigação científica para benefício do diálogo entre actores 
socioeconómicos; demonstrar como a cultura abre portas às empresas na promoção 
da consciência e da expressão intercultural e associar empresários, académicos, in-
vestigadores e estudantes das mais diversas áreas aos objectivos e potencialidades do 
sector cultural. Na base deste objectivo está a certeza de que o desenvolvimento de 
competências estéticas e culturais fornece aos agentes empresariais um conjunto de 
novas capacidades críticas e reflexivas, uma nova perspectiva de cidadania abrangente 
que valoriza a expressão cultural, mesmo quando se encontram imersos em ambientes 
empresariais competitivos. 

Os novos horizontes aqui apresentados resultam do trabalho de investigadores 
provenientes das vastas áreas das Ciências Sociais e das Artes e Humanidades, in-
teressados em aplicar os seus conhecimentos às Ciências Empresariais, sem nunca 
abandonarem as suas competências críticas, humanas e culturais. Cultura & Negócios 
explora competências-chave do Quadro Europeu para a sobrevivência na economia 
do conhecimento do século XXI, tais como o “aprender a aprender”, a iniciativa, o 
empreendedorismo, as competências sociais e cívicas, a consciência e a expressão cul-
tural. Alguns projectos europeus, recentes ou ainda em curso, situados num espectro 
semelhante ao de Cultura & Negócios e passíveis de oferecer recursos, metodologias e 
resultados complementares são, por exemplo: TECTACOM – The Economics of Cultural 
Transmission and Applications to Communities, Organizations and Markets; Mapping 
Culture (GlamMap): Scalability of insightful metadata visualisation for the GLAM 
(cultural heritage) sector; Europeana Creative – Projecto europeu para a promoção e 
(re)utilização do patrimonio cultural pelas indústrias criativas; Building Resources for 
Integrated Cultural Knowledge Services; Cultural Objects in Networked Environments; 
Mediterranean Multimedia: Multimedia support centre for culture and the arts, entre 
tantos outros.

Contudo, Cultura & Negócios propõe ainda uma abordagem inovadora na ponte 
entre os negócios e a cultura. Enquanto outros projectos se concentram na contribuição 
unidireccional da cultura para os negócios (Hofestede, 2003; Trompenaars, Woollia-
ms, 2004; Mole, 2011; Hinner, 2007; Brierley, Gordon & Burton, 2012; Christiansen, 
2012; Nakata, 2009), este livro inverte o sentido e explora a presença de temas de 
negócios em produtos culturais modernos e tradicionais, globais e locais. De acordo 
com Giovanni Schiuma (2011), a inquestionável importância das artes e da cultura 
para os negócios pode resumir-se em duas perspectivas: as artes podem servir como 
plataforma de aprendizagem ou constituir um vector de influência sobre as dimensões 
estéticas organizacionais. O ponto de vista que reconhece as artes e a cultura como uma 
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plataforma de aprendizagem considera-as como um conjunto de saberes nos quais o 
mundo dos negócios se pode inspirar para definir novos modelos organizacionais, que 
valorizam as suas dinâmicas e actividades estéticas, emotivas e energéticas (Boyle & 
Ottensmeyer, 2005; Gallos, 2009; Nissley, 2002, 2008, 2010; Siefter & Buswick, 2005). 

Na investigação científica, a união da cultura e das temáticas dos negócios tem já 
uma longa tradição (Czarniawka & Guillet de Montoux, 1994; Czarniawska & Gagliardi, 
2006; Hatch, 1998; Guillet de Montoux, 1994; Adler, 2006; Barry & Meisiek, 2010). 
Lotte Darso, em Artful Creation (2004), explora o que a gestão e os negócios podem 
aprender com as artes, reflectindo tendências. Na sua Introdução, Darso questiona-se 
sobre o que podem as empresas aprender com as artes, reflectindo tendências anteriores, 
que aliam as artes ao ensino da gestão, como Taylor & Ladkin (2009), no Reino Unido, 
Adler (2006) e Nissley (2008), na América do Norte, ou Drew (2008) e Kerr & Lloyd 
(2008), na Austrália. Darso aborda as diferentes funções que as artes desempenham 
nos negócios: Darso afirma: “most companies use art traditionally as decoration and 
therefore the role of arts and business remains the same, with the arts being sponsored 
by business. This role is, however, changing (14)”. Darso identifica também quatro pos-
sibilidades para as chamadas arts-in-business: “sponsored art, entertainment, the arts 
as instruments [for innovation], and the arts as a strategic process of transformation” 
(15), com especial ênfase nesta última.

A partir do início do século XXI, podemos arrolar, para além de projectos e publicações 
já mencionados, várias iniciativas públicas que ligam a cultura ao mundo dos negócios. 
Desde logo, as conferências bianuais iniciadas em 2002, em Londres, sob o lema “Art 
of Management and Organization Conferences”, associadas à revista Organizational 
Aesthetics. O seu objectivo reside na exploração e promoção das artes – no seu sentido 
mais inclusivo – como meio de compreender a gestão e a vida organizacional e seus 
contextos. Desde então, as conferências têm prosseguido o seu ethos colaborativo e 
aberto em Paris (2004), Cracóvia (2006), Banff (2008), Istambul (2010), York (2012), 
Copenhaga (2014), Bled (2016), Brighton (2018) e originaram uma comunidade global 
composta tanto por investigadores como por profissionais da música pop, comedian-
tes, actores, poetas, músicos, artistas, contadores de histórias, dançarinos, fotógrafos, 
calígrafos e filósofos.

Em 2003, foi criado o AACORN – Arts, Aesthetics, Creativity, and Organization 
Research Network, que desenvolve o conceito de arte organizacional e estética. Nos seus 
fóruns, os investigadores e formadores interessados em conectar arte, estética e prática 
criativa, dentro de configurações empresariais e de negócios, encontram um espaço 
favorável à partilha de recursos e à experimentação de novas formas de pensar e agir. Re-
levantes são igualmente os trabalhos desenvolvidos pela Copenhagen Business School, 
no Center for Art & Leadership do departamento de Management, Politics & Philosophy. 
O Centre for Art & Leadership concentra-se em três objectivos fundamentais: a criação 
de uma rede internacional de investigadores, organizações e artistas que partilham uma 
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visão de conexão entre arte e liderança; a localização da arte num contexto teórico em 
que a liderança é imbuída de ideias novas e eficazes; o estabelecimento de uma relação 
de colaboração com a comunidade empresarial, organizações e instituições sociais, de 
modo a estimular a aprendizagem e o crescimento criativo.

O BANFF Centre, sediado no Parque Nacional Banff, no Canadá, promove progra-
mas de gestão e liderança baseados nas artes, na sabedoria das tradições indígenas 
e no valor cultural do ecossistema circundante, com vista a uma mudança positiva 
nas instituições artísticas e culturais, nas comunidades nativas, nas empresas, nas 
organizações sem fins lucrativos e nos órgãos de governo. O BANFF Centre explora 
os princípios ancestrais de diálogo e de tolerância intercultural das nações indígenas, 
valorizando-os como potenciadores da reconciliação nacional e como ferramentas de 
empoderamento político e económico das comunidades, com especial atenção à inserção 
dos saberes tradicionais nas práticas governamentais e ao potencial de liderança das 
mulheres, dos anciãos e dos jovens. 

Na sua aproximação ao diálogo entre diferentes conceitos e práticas culturais, à 
comunicação intercultural e ao valor dos estudos culturais para o empreendedorismo, 
algumas das orientações teóricas subjacentes a Cultura & Negócios: Fluxos Criativos 
entre Culturas, Investigação & Empresas podem ser encontradas em: Abbas & Erni 
(2005) Internationalizing Cultural Studies; Campos & Sarmento (2014) Popular and 
Visual Culture: Design, Circulation and Consumption; Couldry (2000) Inside Culture: 
Re-imagining the Method of Cultural Studies; Dervin (2017) Critical Interculturality: 
Lectures and notes; Dervin, Gajardo & Lavanchi (2011) Politics of Interculturality; 
Dervin & Gross (2016) Intercultural Competence: Alternative approaches for different 
times; Eagleton (2000), The Idea of Culture; Giles & Middleton (2001) Studying Cul-
ture: A Practical Introduction; Grossberg (2010) Cultural Studies in the Future Tense; 
Hallam & Street (2000) Cultural Encounters: Representing Otherness; Holliday (2011) 
Intercultural Communication and Ideology; Holliday (2013) Understanding Intercultu-
ral Communication; Holliday, Hyde & Kullman (2010) Intercultural Communication; 
Maitland (2017) What is Cultural Translation?; Marques, Biscaia & Bastos (2012) 
Intercultural Crossings: Conflict, Memory and Identity; Maude (2011) Managing 
Cross-Cultural Communication; Mulhern (2001) Culture/Metaculture; Oswell (2006) 
Culture and Society: An Introduction to Cultural Studies; Sarmento (2015) Estudos 
Interculturais Aplicados: Textos, Turismos e Tipologias; Sarmento (2010) From Here 
to Diversity: Globalization and Intercultural Dialogues; Sarmento (2012) In Permanent 
Transit: Discourses and Maps of the Intercultural Experience; Storey (2001) Cultural 
Theory and Popular Culture. 

Na senda destes projectos, iniciativas, redes e publicações, Cultura & Negócios: 
Fluxos Criativos entre Culturas, Investigação & Empresas começa por explorar a relação 
entre tradições populares e economia, recorrendo à cultura inscrita nas memórias e 
reavivada pelos cantos, contos, anedotas e adivinhas que circulam no discurso do quoti-
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diano. “Sem verbas, só verbos”, como escreve Ana Paula Guimarães em “Eco-Economia 
e Tradições Populares”, um capítulo que elenca representações caricatas da peculiar 
noção de economia e negócios patente no cancioneiro popular português. O conceito de 
eco-economia desenvolvido nestas páginas refere-se a um campo interdisciplinar de 
investigação científica que aborda a interdependência e a co-evolução das economias 
humanas e dos ecossistemas naturais, tanto no espaço como no tempo. A eco-economia 
focaliza-se em problemáticas ligadas à valorização paritária dos saberes intergeracio-
nais, à ameaça global das mudanças ambientais e das desigualdades estruturais, e ao 
desenvolvimento sustentável das comunidades rurais e urbanas.

Na colectânea Contos Populares Portugueses de Adolfo Coelho, há uma diversidade 
de funções atribuídas ao dinheiro (ou às suas formas), enquanto prémio, recompensa, 
remuneração, dádiva, empréstimo, achado, mas também enquanto espólio obtido por 
saque, extorsão e usurpação. Enquanto instrumento crucial de superação de uma 
condição de fome e pobreza ou enquanto possibilidade de libertação social, o dinheiro 
encontra-se distribuído de forma desigual: abundante no rico e no poderoso; escasso 
nos pobres e nos esfomeados. Porém, ter dinheiro e não distribuí-lo, tê-lo e recusar-se a 
dividi-lo ou a partilhá-lo com os pobres (acto misericordioso) é o mesmo que condenar-
-se ao desastre e ao infortúnio. O dinheiro é um meio e não um fim, em prol do bem 
e da justiça. Talvez a afirmação inequívoca do valor instrumental do dinheiro como 
meio de pagamento e medida de valor se encontre nas histórias em que é patente uma 
certa tolerância perante a atitude daqueles que, necessitados, recorrem à estratégia 
de enganar quem o tem em abundância e quer conservar unicamente para si; usam a 
mentira como meio de sustento ou de enriquecimento próprio, explorando a creduli-
dade do povo. Ou, ainda, perante a atitude daqueles que, não dispondo de uma outra 
solução para saldar um tributo, usam a mentira, em resposta ao desafio de um credor 
que, incauta e temerariamente, admite a mentira como forma de pagamento e perdão 
da dívida. É esta a conclusão eco-económica que, em “Vender, Trocar, Doar, Roubar e 
Especular em Contos Populares Portugueses de Adolfo Coelho”, Carlos Augusto Ribeiro 
retira da sua análise crítica aos contos: “O Coelho e o Gato”, “O Rabo do Gato”, “Os Dois 
Mentirosos” e “O Ovo Partido”.

Em “O poeta usurário: economia mercantil e modelos narrativos na Idade Média”, 
Carlos Clamote Carreto mostra como é surpreendente a riqueza e a complexidade do 
pensamento económico desenvolvido pelos teólogos e moralistas da Baixa Idade Média 
e mais surpreendente ainda a radical inversão semântica sofrida pelo conceito diabólico 
de usura, ao deslocar-se da esfera da corrupção mortífera para o da criação espiritual 
e intelectual. Transparecendo tanto no panegírico inaugural de Chrétien de Troyes a 
Filipe de Flandres no célebre Conte du Graal como no prólogo dos Lais de Marie de 
France e do Roman de Silence de Heldris de Cornouailles, ou ainda no insólito diálogo 
entre o Diabo (disfarçado de donzela) e Perceval na Queste del Saint Graal (107, 1-3), 
entre muitos outros exemplos possíveis, esta reconversão exegética da usura acaba por 
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constituir um poderoso factor de legitimação da palavra poética, entendida simultanea-
mente como fértil multiplicação do sentido aprisionado na letra do conto e apelo a uma 
hermenêutica, implicando simultaneamente a actividade interpretativa do leitor e a 
generosidade financeira dos mecenas ou comendatários da obra. Além de um eloquente 
sinal desses novos tempos em que a visão urbana e mercantil do universo reconfigura 
a natureza simbólica das transacções, tanto linguísticas como materiais, que regem as 
relações com o Outro e o Outro-Mundo, o imaginário económico introduz igualmente 
importantes transformações da concepção da própria palavra poética, sujeita às pro-
fundas ambivalências do acto de contar. 

A economia das tradições também se constrói em redor de objectos característicos 
de ecossistemas culturais específicos, como os barcos moliceiros da Ria de Aveiro, suas 
práticas, discursos e representações. No capítulo “A Economia das Tradições: O Barco 
Moliceiro da Ria de Aveiro”, Clara Sarmento analisa esta embarcação tradicional e 
seus painéis polícromos pintados, de traço popular, inseridos numa complexa estru-
tura simbólica, resultante de um longo processo de negociação identitária moldado 
pelos acontecimentos políticos, sociais e económicos do Portugal dos séculos XX e XXI. 
Nessa estrutura enquadram-se a invenção dos concursos de painéis e a reinvenção 
das festividades da Ria e da cidade de Aveiro, com toda a supervisão e intervenção das 
instituições políticas e económicas sobre uma prática originalmente popular. Estas – e 
outras – tradições ditas “folclóricas” existentes em torno do barco moliceiro são construí-
das de raiz por entidades de elite ou institucionais, originando eventos e objectos para 
consumo turístico externo, tanto directo como simbólico, sempre em busca de benefí-
cios políticos e económicos. As regatas e concursos de painéis de barcos moliceiros, ao 
contrário do que a retórica oficial fazia (e faz ainda) supor, são uma tradição artificial, 
criada em pleno século XX e amplamente continuada no século XXI pelas autoridades 
locais, e que apenas faz uso restrito do elemento popular-folclórico. Este tem como fun-
ção construir o objecto, submetê-lo à avaliação superior e aceitar reconhecidamente a 
recompensa devida à sua participação no ritual. Por sua vez, o público visado é menos 
a comunidade local, do que as entidades públicas e privadas convidadas, a imprensa, 
os turistas nacionais e estrangeiros e… o lucro. 

A secção “Economia, Ciências & Culturas em Diálogo” traça um complexo, e por vezes 
inesperado, roteiro interdisciplinar pelas ciências exactas e empresariais, guiado pelas 
ferramentas teóricas e conceptuais dos estudos literários e culturais. Em “O Mecanismo 
de Trocas Altruístas num Mundo Competitivo”, Adérito Araújo recorre à teoria dos 
jogos que, alicerçada em sólidas bases matemáticas, tem sido utilizada em economia e 
outras ciências sociais para estudar, entre outros, o binómio cooperação-competição. O 
autor interroga-se por que razão valorizamos a justiça e a cooperação em detrimento do 
(aparentemente mais racional) egoísmo. O comportamento dos seres humanos revela 
que, em muitas situações, tendemos a ser mais generosos do que seria previsto pelos 
modelos económicos tradicionais, baseados no pressuposto que as pessoas procuram, 
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egoisticamente, maximizar os seus lucros. Uma nova questão emerge: será que as 
ideias de evolução do comportamento ético têm alguma relevância na compreensão 
do comportamento humano? Ao longo do capítulo, mais do que respostas definitivas, 
encontram-se pistas e caminhos por campos tão diversos como a matemática, a biologia 
ou a etnografia.

“A Economia e a Gestão na obra de Fernando Pessoa”, de José Vaz Marta, analisa 
os textos pessoanos de economia e gestão, quase todos datados de 1926 e publicados 
na Revista de Comércio e Contabilidade, periódico fundado pelo próprio Pessoa em 
Janeiro de 1926. Nessas páginas ainda pouco conhecidas do grande público, o poeta 
revela possuir um elegante e mordaz raciocínio ao dissertar sobre diversos temas da 
política económica e da gestão de empresas. Pessoa conhecia muito bem os meandros 
da vida económica e os seus textos sobre economia e gestão caracterizam-se por uma 
clareza e simplicidade notáveis, sendo alguns deles bem marcados pela modernidade 
e passíveis de aplicação crítica ao contexto recente da crise, da recessão e das mais 
diversas revelações de gestões danosas, insustentáveis e afins. 

Prosseguindo esta articulação da economia com a produção e recepção da arte, tan-
to numa perspectiva ampla como específica, “Economics and Art in the Avant-Garde 
British and German Little Magazines during World War I”, de Manuela Veloso, re-
corre a títulos de vanguarda – como as revistas Blast ou Der Sturm, na Grã-Bretanha 
e na Alemanha – num contexto histórico de conflito mundial, evidenciando como os 
indivíduos e a sociedade fazem escolhas sobre a utilização dos escassos recursos, so-
bre quais os bens a produzir e a negligenciar e quem poderá aceder ao seu consumo. 
Tais escolhas dependem da avaliação de custos, benefícios, riscos e consequências e 
são simultaneamente causa e efeito de toda uma rede de crenças no renascimento da 
sociedade, através da associação de meios e poderes artísticos.

Em “Entre Lei, Economia e Cultura”, Maria Elisabete Ramos estuda as diferenças 
e as convergências entre sistemas de civil law e de common law, partindo das condi-
ções culturais e históricas que propiciaram a formação e a evolução de cada um destes 
sistemas. Por um lado, reforça-se a importância do direito legislado na common law 
mas, por outro, nos sistemas de civil law, aceita-se que o juiz não se confine ao papel 
de “boca que pronuncia as palavras da lei”, para citar Montesquieu. Contudo, é patente 
na civil law a influência de instituições criadas na common law, como, por exemplo, a 
business judgment rule, as class actions, o D&O insurance, o duty of care e o duty of 
loyalty, a corporate indemnification, entre outros. Há quem profetize a “americanização 
do direito”, quem reflicta sobre os chamados legal transplants e, principalmente entre 
os economistas, quem opte pelo “path dependence”, mas nenhum destes conceitos é 
consensualmente aceite. Na verdade, o contexto histórico e cultural exerce ainda e 
sempre um profundo poder sobre as opções legais e, por conseguinte, permanecerão 
as resistências à importação e ao enxerto na ordem jurídica portuguesa de conceitos e 
instituições jurídicas oriundos dos sistemas de common law. 
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Ainda na ponte interdisciplinar entre o direito, a cultura e a economia, Paulo 
Vasconcelos considera “A Contabilidade como Estrutura de Comunicação”. Partindo 
da noção de empresa como organização de factores produtivos, inserida no mercado, o 
autor fundamenta a ideia de que a empresa não é concebível sem escrita, isto é, sem 
contabilidade. Às necessidades de organização interna acrescem as de comunicação 
com o meio em que a empresa vive. Nestes termos, a contabilidade assume-se como 
um meio privilegiado de comunicação, que utiliza uma linguagem própria, de acordo 
com os fins que pretende alcançar e que é condicionada pelo meio cultural em que se 
insere e do qual não se pode alhear. Assim contextualizada, a escrita não é só uma 
necessidade, mas também uma obrigação jurídico-comercial. As normas contabilísticas 
tornam-se, deste modo, normas jurídicas, dotadas de obrigatoriedade, generalidade e 
coercibilidade. Estamos, deste modo, perante uma linguagem estruturada por norma-
tivos essencialmente jurídicos, os quais não deixam de incorporar conceitos técnicos, 
convocando assim um diálogo entre diferentes saberes e linguagens.

Num ambiente de negócios global cada vez mais interconectado, é crucial que os 
profissionais de marketing reconheçam que a compreensão das diferenças culturais 
é uma ferramenta indispensável ao desempenho informado e lucrativo da empresa. 
A secção sobre “A Diversidade Cultural e os Artifícios do Marketing” emprega uma 
abordagem intercultural às estratégias de marketing implementadas ou passíveis de 
implementação em diferentes contextos, baseada no reconhecimento da multiplicida-
de do mercado global, nas estruturas de pensamento dos consumidores locais e em 
exemplos de práticas de mercados específicos. Se alguns autores comparam sistemas 
de marketing e culturas comerciais em vários países, outros optam por uma vertente 
claramente dialógica, centrada no estudo prático da acção intercultural entre agentes 
de negócios em geografias distantes.

As diferenças culturais num país tão vasto como a Rússia têm impacto em muitos 
mais aspectos do que a simples tradução linguística. A mensagem deve ser traduzida, 
sem dúvida, mas também deve ser adaptada à cultura local. O produto pode em muitos 
casos ser alterado ou então devem ser apenas seleccionados alguns produtos entre todo 
um portfólio de possível oferta. A simples escolha da cor de uma embalagem pode ser 
um factor de sucesso ou de insucesso. O que manter, então, e o que mudar no marketing 
mix é a interrogação que Dária Tchubokova Ferreira coloca em “A Importância dos 
Aspectos Culturais nos Negócios com a Rússia”. 

A comunicação de massas e a mobilidade global de pessoas, informações e bens têm 
um impacto visível nas mais simples acções do quotidiano e na evolução das auto- e 
hétero-representações, tanto das empresas como dos indivíduos. Os conceitos de proximi-
dade e de afastamento são constantemente reavaliados nos não-lugares omnipresentes 
da virtualidade e o aumento da padronização a todos os níveis faz com que as noções 
de aldeia global e de comunicação intercultural sejam questões prementes em pratica-
mente todas as áreas da actividade humana. Neste contexto, a publicidade internacio-
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nal parece desafiar as diferenças, a especificidade cultural e até mesmo a identidade 
nacional. Estando o discurso publicitário tão ancorado na cultura, nas representações 
e na interpretação dos conhecimentos de um público-alvo, como é possível a esse dis-
curso atravessar fronteiras, usando muitas vezes mensagens, imagens, símbolos e até 
mesmo campanhas idênticas? Com efeito, a publicidade consegue com sucesso mover-
-se em contextos culturalmente distantes, induzindo os seus discursos em diferentes 
idiomas, de modo a alcançar audiências que, em princípio, reivindicariam abordagens 
diferenciadas. Em “Uma Análise de Elementos Estrangeiros em Anúncios de Revistas 
Femininas”, Elsa Simões e Sandra Tuna analisam as diferentes formas de representar 
e explorar o conceito de “estrangeiro” na publicidade em meios impressos de consumo 
feminino, abrangendo aspectos da linguagem intersemiótica e identificando as recor-
rências, os efeitos e as implicações ideológicas da tendência para o “exotismo” –até para 
um certo “orientalismo” – que parece dominar o discurso publicitário contemporâneo.

Estes e outros arquétipos, enquanto imagens interiorizadas e preconcebidas nos 
indivíduos e nas sociedades, atravessam gerações e cruzam fronteiras, estando pre-
sentes nas narrativas e nas interpretações de inúmeras culturas. A utilização dos 
arquétipos na construção do universo das marcas é passível de enriquecer a dimensão 
significativa dos produtos e de fornecer elementos de identificação e relação com o 
consumidor. “Marcas, Arquétipos e Culturas: Da Estratégia à Comunicação”, de Paulo 
Ribeiro Cardoso, propõe-se sistematizar o conceito de archetypal branding, reunindo 
contributos do campo académico e empresarial e enfatizando o caráter intercultural e 
interdisciplinar do conceito.

Numa outra abordagem interdisciplinar, “O Papel dos Estudos Culturais no Bran-
ding: O Caso da Marca 'Espanha'”, Sara Cerqueira Pascoal explora o chamado place 
branding ou country branding – ou simplesmente ‘marca país’ –, áreas recentes do 
marketing que se propuseram, num primeiro momento, promover destinos turísticos, 
para, posteriormente, desenvolver campanhas de captação de fundos e investimentos 
externos, passando igualmente pelo desenvolvimento de estratégias para atrair pessoal 
qualificado. O capítulo demonstra a importância da semiótica e dos estudos culturais 
na génese daquilo que hoje se considera ser a marca ‘Espanha’. Para tal, utiliza um 
amplo corpus de estudo baseado nas proto-imagens e percepções projectadas pelos 
escritores portugueses que viajaram pelo país vizinho no século XIX, fundamentando 
assim a construção dos estereótipos que ainda hoje actuam nas representações da mar-
ca Espanha. A transição para a contemporaneidade empresarial é aqui exemplificada 
pela análise das estratégicas empregues por Jean Marie Floch na aplicação da marca 
Espanha à gama de artigos de luxo Loewe.

Na sequência deste exemplo ibérico, em “Contributos Culturais para a Gestão 
das Marcas Lugares/Cidades”, Sandrina Francisca Teixeira teoriza sobre o fenómeno 
do marketing de lugares e cidades e o seu papel cada vez mais importante no actual 
contexto económico e social. A cultura, a história, a arquitectura, a gastronomia e os 
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eventos culturais e desportivos criam a imagem que os diferentes públicos constroem 
de um determinado território geográfico. A identidade e a imagem desse território 
compreendem, assim, a capacidade da região para mobilizar recursos do passado, do 
presente e, se possível, do futuro, face ao meio circundante. Este capítulo demonstra 
como os lugares e as cidades podem encontrar os seus nichos diferenciadores, através 
da identificação dos atributos culturais que constituem as suas identidades, auxilia-
dos pelas estratégias de marketing e comunicação vocacionadas para a obtenção de 
contrapartidas económicas e sociais. 

O valor pragmático, a cooperação estratégica entre disciplinas e a aplicação à forma-
ção e prática profissional de todos estes Fluxos Criativos entre Culturas, Investigação 
& Empresas são comprovados pelo projecto cuja descrição preenche a quarta e última 
secção: “O Projecto TSDIA/EnDENT: Ferramentas Interdisciplinares no Mundo Labo-
ral”. Este projecto ERASMUS+ Strategic Partnerships for Higher Education, integrado 
na acção-chave “cooperação para a inovação e partilha de boas práticas”, tem a desig-
nação oficial de “Transversal Skills in Dentistry: Content and Language Integrated 
Learning Approach or English for Dentistry” (TSDIA/EnDENT). Com uma duração 
de dois anos, teve início a 1 de Dezembro de 2015 e incluiu parceiros da Universidade 
da Letónia, em Riga; do Academic Centre for Dentistry, de Amesterdão; do Centro de 
Estudos Interculturais do Politécnico do Porto; e da Association of Dentists, da Letónia, 
em cooperação com a Association for Dental Education in Europe e a Association of 
Physicians of Latvia.  

O projecto TSDIA/EnDENT estabeleceu sinergias transnacionais entre institui-
ções de ensino superior e organizações profissionais no campo da odontologia, para 
desenvolver e pilotar programas de estudo que garantam capacidades e competências 
transversais, em benefício de uma maior empregabilidade. O projecto facilita a permea-
bilidade entre os investigadores/formadores e as organizações parceiras, colmatando 
o fosso existente entre os materiais de ensino/aprendizagem e o mercado de trabalho, 
através da  partilha de competências, da acção cooperativa e do uso da língua inglesa 
como meio de comunicação intercultural. À descrição e análise de práticas e resultados, 
levada a cabo por Indra Karapetjana, Gunta Rozina, Ieva Henkuzena, Egija Zaura, 
Sandra Ribeiro e Clara Sarmento em “Erasmus+ Project ‘Transversal Skills in Den-
tistry’:  Content and Language Integrated Learning Approach”, segue-se a perspectiva 
da Linguística aplicada ao projecto em “Transversal Skills in the World of Work: A 
Perspective from Applied Linguistics”. Por fim, as líderes do projecto, Indra Karape-
tjana e Gunta Rozina, reflectem sobre o seu enquadramento metodológico em “English 
Language and Dentistry Integrated Learning: Methodology Framework”, comprovando 
que as competências transversais proporcionam a aquisição simultânea de conteúdos 
científicos e linguísticos.

Como resultado dos permanentes contactos interculturais e económicos, o século 
XXI estabeleceu novas directrizes, designadas como competências transversais ou soft-
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-skills, para a empregabilidade global. A comunicação oral e escrita entre especialistas 
de diferentes áreas e profissões pressupõe soft-skills específicas, exigidas por sistemas de 
emprego dinâmicos, entre as quais se destaca o uso mundial do inglês como instrumento 
de comunicação. Assim, os resultados da investigação realizada no âmbito do projecto 
TSDIA/EnDENT ilustram as competências-chave essenciais aos jovens diplomados 
em odontologia, sustentando o pressuposto de que a empregabilidade do século XXI se 
baseia na manifestação da interdisciplinaridade, na aplicação de conteúdos inovadores 
e na transferência de conhecimentos e aptidões do mundo académico para o mundo do 
trabalho. E é também este o objectivo comum a todos os capítulos de Cultura & Negó-
cios: Fluxos Criativos entre Culturas, Investigação & Empresas.

Este livro faz parte do programa de investigação do Centro de Estudos Intercultu-
rais (CEI) do Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Politécnico do 
Porto (ISCAP-P.PORTO). Todas as informações sobre o CEI estão disponíveis em www.
iscap.pt/cei. Neste volume, preservou-se a grafia dos originais e todos os textos são da 
exclusiva responsabilidade dos seus autores. 

Muitos dos textos aqui coligidos provêm dos trabalhos apresentados no Seminário 
Marketing Across Cultures, realizado no ISCAP-P.PORTO a 14 de Maio de 2014, 
numa colaboração interdisciplinar entre os cursos de Marketing do ISCAP-P.POR-
TO e o Centro de Estudos Interculturais, com a participação de conferencistas de 
universidades e empresas nacionais com marcada vocação internacional. Cientes de 
que, num mundo cada vez mais globalizado, é essencial reconhecer e compreender 
as diferenças culturais como estratégia de sucesso empresarial, neste seminário as 
metodologias dos Estudos Interculturais dialogaram com as estratégias do Marke-
ting, analisando formas de implementação em diferentes contextos nacionais, com 
as suas linguagens, usos e costumes. Uma outra valiosa colaboração interdisciplinar 
e inter-institucional, o Colóquio ECO-ECONOMIA – Economia & Tradições, Litera-
tura e Práticas Culturais (ISCAP-P.PORTO, 12 de Junho de 2015), motivou também 
muitos destes capítulos, comprovando mais uma vez a produtividade e a inovação da 
já longa parceria entre o Centro de Estudos Interculturais e o Instituto de Estudos 
de Literatura e Tradição (IELT) da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa.

As coordenadoras deste volume agradecem o apoio das Presidências do Politécnico 
do Porto e do Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto. A edição 
foi parcialmente financiada ao abrigo do projecto 2015-I-LV01-KA203-013401, ERAS-
MUS + KA2 – Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices, Strategic 
Partnerships for Higher Education. Para que esta publicação se tornasse realidade, foi 
essencial o exímio trabalho de edição e organização de Ana Luciana Gomes Ferreira, 
finalista do Mestrado em Gestão e Desenvolvimento de Recursos Humanos do ISCAP-P.
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PORTO, que contou com o apoio de uma Bolsa de Integração na Investigação Científica 
e Desenvolvimento – P.PORTO/Santander Totta. Seguiu-se a colaboração, igualmente 
notável e dedicada, de Isabel Luís Machado Cardoso Ricardo, finalista do Mestrado 
em Tradução e Interpretação Especializadas do ISCAP-P.PORTO e assistente execu-
tiva do Centro de Estudos Interculturais. Ambas desempenharam com inestimável 
competência as suas funções editoriais, para além de serem já autoras de trabalhos de 
investigação publicados. 

Cultura & Negócios: Fluxos Criativos entre Culturas, Investigação & Empresas é 
um projecto colaborativo, atento às realidades do mercado de trabalho e às negociações 
inclusivas, consciente das especificidades culturais dos negócios internacionais e que 
articula a focalização global com a consciência local. Por isso, Cultura & Negócios é mais 
um testemunho de como a investigação, a cooperação e o intercâmbio científico que o 
Centro de Estudos Interculturais pratica há mais de uma década reflectem a missão 
do ISCAP/P.PORTO de ensinar não só o saber conhecer, mas também o saber fazer e o 
saber ser. Numa instituição de ensino superior que visa a formação, a investigação, a 
criação e a difusão do conhecimento na área das ciências empresariais, este livro coloca 
as competências dos estudos interculturais e literários ao serviço da identidade e da 
competitividade do ISCAP/P.PORTO. 

Clara Sarmento & Sandra Ribeiro
Dezembro de 2017



I
TRADIÇÕES POPULARES & ECONOMIA



1. Eco-Economia e Tradições Populares
   Ana Paula Guimarães
     Instituto de Estudos de Literatura e Tradição,
     Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa

Na sequência de inúmeros colóquios, eventos, publicações sobre ambiente e litera-
tura, música, teatro, dança e artes plásticas, medicina popular, ecologia e matemática, 
faltava ao IELT, Instituto de Estudos de Literatura e Tradição, esta relação entre lite-
ratura e economia, meu sonho desde há anos. Vamos então tentar descobrir dinheiro, 
um dos tópicos de estudo centrais na economia, em narrativas presentes no espólio do 
IELT. Vamos considerar dois contos e algumas anedotas e, pelo meio, passará ainda 
uma adivinha.

Abro a porta cuidadosamente. E saúdo-vos para que juntos celebremos a relação 
entre:

Traditio: aquilo que vem de longe. Do latim: traditio, tradere = entregar ou “passar 
adiante”. É a continuidade ou permanência de uma doutrina, visão de mundo, costumes 
e valores de um grupo social ou escola de pensamento. Ao nível da etnografia, a tradição 
revela um conjunto de costumes, comportamentos, memórias, rumores, crenças, lendas, 
música, práticas, doutrinas e leis que são transmitidos por pessoas de uma comunidade, 
sendo que os elementos passam a fazer parte da cultura. Em grego, na aceção religiosa 
do termo, corresponde à expressão paradosis (παραδοσις) que é a transmissão de práticas 
e de valores espirituais, ou conjunto das crenças, que são conservadas e seguidas com 
respeito ao longo de muito tempo entre diferentes famílias.

Nómos: nomia. Do grego: regra, lei, uso, regulamentação.

Oikos: unidade económica produtiva que, na Grécia Antiga, representava o am-
biente próprio de um indivíduo, composto pelos seus trabalhadores (escravos ou não), 
família e pertences (como a própria habitação, os rebanhos, o tesouro e os terrenos). 
Nesta esfera, a mulher tinha como principais funções tecer e fiar, e, embora dependente 
do seu mais próximo parente masculino, cabia-lhe a gestão das tarefas domésticas. O 



22 Cultura & Negócios: fluxos criativos entre culturas, investigação & empresas

oikos ou casa, como unidade social, embora pouco maleável e interativa, acabaria por 
se tornar uma pedra basilar na estrutura social helénica.

Três palavras gregas e latinas remetendo para a arte do prudente e sistemático 
governo da casa, nomeadamente despesas da família e trabalho e satisfação das ne-
cessidades dos membros da sociedade doméstica.

Uma curiosidade: uma “económica” é um desbaste sumário dos cabelos, no pescoço e 
por detrás das orelhas, que os oficiais do barbeiro usam fazer ao cliente pouco abastado 
que vai barbear-se, com o object[iv]o de que ele possa espaçar mais os cortes de cabelo. 
E meia dose de sopa, nas casas de pasto de Lisboa1.

Recorrendo à cultura inscrita nas memórias e frequentemente hoje reavivada por 
contos e cantos, damos por nós repetindo face aos mais pequenos…”era uma vez”. E 
cumprimos esse gesto sem reparar que nos estamos inscrevendo ora num espaço da 
casa (oikos), do canto, da almofada, ora do piso árduo e frio em situações agrestes. 
Curiosamente, convivem bem os verbos num estado de permanência no passado – era 
– e o passado súbito – foi.

“Era” ou “foi” no passado, sobretudo, um mundo de fome. Mais do que “o dinheiro 
não mata a fome” podemos mesmo dizer “nem o dinheiro mata a fome”. Em cenário de 
pobreza (mesmo miséria), certa personagem de conto intitulado “O João das Ovelhas”2 
guarda ovelhas, vigia-as e vai resistindo a um caçador que o desafia (sucessivamente) 
a trocar ovelhas por cadelas:  

No terceiro dia voltou o caçador e tais foram as razões que este apresentou que 
o João trocou as ovelhas pelas cadelas, com a condição, porém, de que, no fim de 
três anos o caçador lhe entregaria metade dos lucros que obtivesse das ovelhas 
e ele entregaria ao caçador metade do que tivesse obtido com as cadelas.

Conversa sobre lucros num conto popular?! Metade de lucros. O lucro “era igual ao 
produto menos a renda e os salários”3. E diz o caçador:

Fazem hoje três anos do nosso contrato, venho entregar-lhe metade do que ad-
quiri com [as ovelhas. Agora entregue-me tudo o que adquiriu com] as cadelas.
Tudo?
Metade da sua mulher e metade do seu filho…
Oh! senhor. Entregar metade do meu filho! Isso nunca! Antes leve-o todo, custa-
-me separar do meu filho… mas antes perdê-lo do que vê-lo morto.

1. Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, “Economia”, p. 405.
2. Francisco Vaz da Silva, Matadores de Dragão – Princesas Resgatadas. Lisboa, Temas e Debates, 2012. A 
partir de Francisco Xavier Ataíde Oliveira (1900), graças à Doutora Isabel Cardigos. Obra fi nanciada por 
IELT.
3. David Ricardo, 1772-1823, Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, vol. IX, p. 403.
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Termina este conto em final feliz (sem mencionar mais quantias ou proveitos). Tudo 
é devolvido: o seu a seu dono. Como todos os contratos ideais, o benefício é mútuo. 

Outro conto com final, de facto, feliz para quem governa, curiosamente não o rei 
mas um pinto, de novo, Metade de Pinto, que decide empreender uma viagem. Esgra-
vatando uma esterqueira, “encontra um papelinho que dizia assim: Vou à do senhor 
rei a buscar o meu par de solas [dinheiro de sola4] e os meus trinta mil réis. Diz ele: Oh, 
que coisa tão boa! Com a falta que eu tenho de dinheiro e tenho aqui alguns sapatos 
rotos e vou à do senhor rei”. 

É no esterco, no lixo produzido pela comunidade que se encontram mensagens 
milagrosas. Este é um conto em que se fala nitidamente de dinheiro/réis, “unidade 
imaginária de contagem corrente em Portugal desde tempos remotos até hoje (…) O 
conto de réis era pois um milhão de reais ou na moeda de hoje mil escudos”5. 

E parte em busca destes 30.000 réis… Tem de se defender de diversas entidades 
de forma hábil e veloz (bebendo toda a água de uma ribeira onde mulheres lavam rou-
pa, engolindo um lobo, depois uma raposa e finalmente uma pedra, tudo com imensa 
facilidade!; até que chega ao palácio onde a criada o recebe e vai avisar o rei, ao que 
este responde:

− Eu, an, an ... Manda-o lá entrar e mete-o lá na cabana dos cavalos e dos burros, 
na cavalariça, que eles pateiam-no todo e matam-no. Ficamos livres da metade 
de pinto.
Seguem-se “desgraças” do ponto de vista do rei, sucessos do ponto de vista do 
meio-pinto que vomita o lobo que come cavalos e burros e tudo quanto lá estava, 
livra-se das galinhas e galos e safa-se do pote muito grande, cheio de mel onde 
fora afogado. 
Nada da previsão do monarca acontece. Tudo às avessas. Dentro do forno, safa 
esta Metade de pinto a água da ribeira que ele vomita. Até que ele é depenado e 
frito e depois, dentro da barriga do rei, provoca-lhe intensas dores de barriga. Nem 
lhe deu tempo para ir à casa de banho. Fez ali no caminho as necessidades. E sai 
a Metade de Pinto inteira pelo rabo do rei. Quando a Metade de Pinto diz assim:

− Ah ah! Cu cu ru cu, que eu já vi El rei por o cu! 

O rei é visto pelo lado de dentro. Este é o grande trunfo da Metade de Pinto inteira. 
Ver o ser superior às avessas:

E diz assim o rei p’rá criada:

4. “O amor sem dinheiro assemelha-se a um sapato de polimento sem sola” – Jean Commerson, Houve dinhei-
ro de sola em Portugal (1875). Moeda de sola, por António Francisco Barata (1875).
5. Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, “Conto”, p. 560.
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− Eh, dá-lhe lá já os trinta mil réis e o par de solas e manda-o embora que eu já 
não o quero ver. Pronto, e o conto acabou-se, e ele lá foi, e ele lá foi com as meias 
solas e os trinta mil réis. Pronto e o rei lá ficou. Era muito esperto mas [Metade 
de Pinto] venceu o rei.6 
Francisca Valente Calvinho, 1928, Vila Verde Ficalho, Serpa, António Ferreira Lopes 

O dinheiro prometido numa mensagem escrita encontrada por acaso é sujeito a 
diversas peripécias, e é recuperado no final quando é observado numa perspetiva 
do avesso: de dentro do corpo para o lado de fora. Não afeta em nada a personagem 
vencedora ser apenas… metade. De notar que nestes dois contos se joga com metades: 
metade de lucros, metade de mulher, metade de filho (1º conto); no 2º conto joga-se com 
metades (por vezes inteiras!) e meias solas. 

Tentando improvisar generalizações, pode-se propor/ pensar que o conto oferece 
hipóteses de lidar com a pobreza, a riqueza e o efeito da interação pequeno-grande. 

De modos distintos, em outros géneros literários, o dinheiro acentua outras feições: 
em anedotas, por exemplo, o dinheiro surge para provocar gargalhadas em quem nunca 
o teve e dele nunca chegou a usufruir. Rir é o “melhor remédio”, a melhor forma de 
descontrair, engolir raivas e fintar quem reina. Lucra quem conta versões perversas 
de realidades difíceis. 

Sem verbas, só verbos, o humano alimenta-se de jogos quotidianos, às vezes provo-
cadores, outras mesmo provocantes. Assim satisfaz as suas necessidades. São formas 
de sobrevivência ao dia a dia doloroso e rude: contar anedotas à família, a velhos e 
novos. As responsabilidades das faltas, falhas, déficits económicos são de todos os que 
engolem, com fome, estas narrativas.

Anedotas recolhidas por M. Giacometti (www.memoriamedia.com):

Dois irmãos e uma irmã a quem morre o pai, levam padre e depois nunca lhe 
pagam. Eles afirmam-se muito pobrezinhos: 

− Ó senhor Prior, nós somos tão pobres e não ganhamos nada.
− Então quantos irmãos são?
− Somos dois e uma irmãzinha que é uma desgraçadinha?
− Mas porque jeito dizem que é uma desgraçadinha?
− Porque ela é freira!
− Ah! Não digam isso! Se é freira está muito bem! Está casada com Deus.
− Ah! Sim? A minha irmã está casada com Deus! Então, digam lá ao meu cunhado 

que pague o funeral que nós não podemos pagar.

6. www.memoriamedia.com 
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